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slik at det ka;i leve:..- kraft til nettet i ,1984. ,, ,
Driften av -lald-m-rcaktorcn og det internasjonale forskningsprogtammet der, representerer
fortsatt hovedtyngden av Instituttets eksperimentclle kjcmekrafttcknoldgiske arbeid. Den
nåværendc avtale mellom Instituttet og dc utenlandskc dcltakere i prosjektet loper ni utgangen
1
1
,
av 1975.

1NNLEDNING
I 1974 har det foregått en rask utvikling innen
cncrgifcltct. Globalt cr situasjonen karakterisert
ved redusert vekst i energiforbruket og planlagt
oking i utnyttelse av kjernekraft. Utviklingcn har
f o n til en bedring a\ kjcmckraftcns okonomiske
konkurranseevne vis-a-vis fossillyrtc kraftverk.
1 1974 ei det i flerc land fremlagt omfattende
tekniske utrcdninger av stor bctydntng for vurdering av kjcinekraftcn som cncrgikildc. Viktige
resultatcr er frem kommet når det gjelder risiko
p g a. u k k k c r vid kjernekraftverk og behandling
og lagring av radioaktivt avfall. Utrediungene
underbygger at kjernekraft cr cn sikker kraftproduksjonsform og at kjcmckraftcns avfallsbehandling er tilfredsstillende fra et miljovcmssynspunkt. Motstanden mot kjcrnckraftcn cr
likevel fremdclcs sterk på mange hold, og i
enkelte land cr den offentlige debatt blitt
tilspissct. Også i Norge har utnyttelscn av kjcrnckraftcn blitt gjenstand for en stadig mcr omfattende offentlig debatt. Miljo- og sikkcrhetssporsmål har stått sentralt, både generelt og i forbindelse med byggcstcdsundcrsokclscne.
Regjeringen frcmholdcr i Stortingsmelding nr.
100 (1973—74) î'Energiforsyningen i Norge i
frcmtiden" at den i sin planlegging vil sorge for å
holde muligheten åpen for introduksjon av
kjernekraft i tidsrommet 1984-87. Kjcmckraftvirksomhcten ved Institutt for Atomenergi har
dette tidsperspektiv som bakgrunn.
I brev til Industridepartementet vedrorende
Energimeldingen frcmhever NVEs Ilovcdstyre at
det cr nodvendig at forholdcnc legges slik til
rette at det kan være mulig å ha et forste
kjernekraftverk i drift i 1983/84. I brev av
6/12-74 til Stortingets industrikomite uttaler
Norges Industriforbund at hensynet til rcssurscr,
til okonomi og til sikkcrhct tilsicr at Norge bor
satse på kjernekraft, og at beslutning om å reise
ct kjernekraftverk ikke må utsettes lenger.
i
I en uttalelse til Industridepartementet otn
Energimeldingen hår Instituttets styre anbefalt
at også Norge drar nytte av kjcmckraftcns
fordeler, og at planlcggingen av det forste norske
kjernekraftverket bor drives fram utcn opphold,

1

S1KKERHL1S- OG DRIFTSTEKNOLOGI
Sik k erhetsarb eid et
Instituttet hat i 1974 kotisenttcit aibcidet om
bcregningsmodeller med sikte på å fastlegge
konsckvenscne av store reaktoruhell.
i
i i
1
Regnemaskmprogram
Arbeidet med bcrcgningssystcmcr har vært intensivert. Utviklingsarbeidet foregår delvis Som
ct nordisk samarbeidsprosjekt, NORHAV, der
I FA cr ansvarlig for den del av programmet som
omfattcr rorbrudd Deler av programmet er nå
tatt i bruk, med godt resultat. Gjennom Scandpowcr har programmet vært brukt på oppdrag i
forbindelse med vannslag og kavitasjon.
Eksperimenter

,|

,

>

Ncdblåsning fra reaktortank til sikkcrhctsbeholdcr har vært undcrsokt eksperimentelt i full
skala ved Marviken-anlcgget i Sverige, so m e t
internasjonalt fellesprosjekt der dc nordiske land
og Vest-Tyskland har deltatt. Senere cr USA,
Japan og Frankrike kommet med. Resultatenc
viser at dc beregningsmodcllcr som benyttes til
dimensjonering av sikkcrhctsbeholderc, gir konservative vcrdier. Mindre trykksvingningcr som
har vært observert ved noen forsok, vil bli
undcrsokt nærmerc ved et nytt fellesprosjekt
som starter i 1975. ,!
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Sammen med Scandpovver og NVE har IFA
deltatt i arbeidet med to bakgrannsrapportcr til, .
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konsekvensen av hypotetisk maksimale uhell".
Basert pa en tenkt forlegning i ytie Oslofjord
er det gjennomfort cn beregning av konsekvenser
av et tenkt maksimalt reaktoruhell. Bcregningen
er basert på aktuelle befolkningsfordelingcr og
vindforhold, og viser klart innflytelsen av bcfolkningsfoidclingen idet konsckvcnsenc er betydelig
lavere enn for hgnendc bcregninger utfort for
amerikanske forhold.
Det foregår ct utstrakt samarbeid med dc
andre nordiske land på dette feltet.
Det har nettopp blitt publisert en svensk og
cn amerikansk rapport om virkningene av store
reaktorulykker. Disse vil bli sammcnholdt med
hverandre og med den rapport IFA har vært med
på å utarbeide.
""

Radiologisk

1

miljovem

Byggcstcdsvurderingcr for fire alternative byggcsteder i Oslo-fjord-området har blitt avsluttet i
lopet av forste halvår av 1974 Dc vurderte
byggcstcder er Skjottelvik i Hurum, Naverfjorden
i Brunlanes, Vardcåsen i Rygge, Mork i Vestby
og Saga i Brunlanes.
Arbeidet med å utvikle beregningsprogrammcr
for beregning av atmosfærisk spredmng og beslcktcdc problemer har fortsatt. Det har nå blitt
utviklet et program som bl.a. bercgner deposisjon av radioaktivitet på bakken Det har blitt
uttrykt interesse for dette programmet fra flere
hold i utlandet.
Fjellforlegntng

sikkerhetsbarricre for utlekkasje av radioaktive
stoffer ved storre havaricr.
Påhtchghctstckmkk
IFA har i 1974 deltatt i nordisk samarbe.d innen
området pålitclighetsteknikk, i forste rekke for å
klarlegge behovet for datainnsamling og krav til
pålitelighctstckniskc data og mctodcr innen kjernekraft.
For å sikre seg tilgang på feildata for komponenter og sytemcr, har Instituttet, sammen med
Det norske Veritas og Scandpower, opprcttholdt medlemskap i cn utenlandsk databank.
Studier av reaktortanker i forspent

betong

Instituttet deltar fortsatt i det nordiske samarbeid om utvikling av forspente betongtanker for
kokvanns-rcaktorcr, som tok til i 1968.
Arbeidet i de to forste faser av prosjektet ble
utfort av AB Atomenergi i Studsvik og omfattct
konstruksjon, bygging og utproving av cn modelltank i størrelse 1:3 av reaktortanken for ct
800 M Wc kjernekraftverk. Det ble også gjennomfort teknisk/økonomiske analyser av en prototyp
tank med sikkcrhetsbcholder.
I cn tredje fase — som tok til i 1973 — deltar
også intercssentcr fra Frankrike, England og
Italia.
Denne fasen, som ventes avsluttet i forste
halvdel av 1976, omfatter nye forsok med
modclltankcn i Studsvik, bygging og utproving
av cn ny modelltank på samme sted. Som cn del
av den norske arbeidsinnsatsen cr det ved NTH
bygget og utprøvet to nye modclltankcr i forspent betong. I prosjektarbeidet deltar på norsk
side IFA, NVE, NTH samt tre bygningskonsulcntcr og tre cntrcprcnorcr.

De internasjonale kontakter som ble tatt i 1973
for eventuelt å få etablert et samarbeid om
fjellforlcgning av kjernekraftverk, forte ikke til
konkrete samarbcidsprosjektcr i 1974. ImidlcrNARS
tid innlcdet NVE sommeren 1974 et studium av
kjernekraftverk i fjell i samarbeid med KraftInstituttet deltar sammen med Industridepartewerk Union i Tyskland, samt en svensk gruppe
mentet i den nordiske arbeidsgruppe for reaktorkoordinert under Centrala Driftsledningcn
sikkerhet, NARS. Samarbeidet er basert på cn
(CDL).
avtale mellom landcnc "som ble undcrtegnct i
1
IFA er engasjert i dette arbeidet for å-under1970. (1 Ifølgc denne avtale fikk NARS som
s ø k e virkningene på.omgivclsene ved maksimale H)arbeidsoppgåve å fremleggC) for myndighetene i
> reaktoruhell i en undergrunnsforlegning, og hvil- l"' de nordiske--land) forslag'til rekommandasjoncr
ket potensial som ligger i å utnytte fjellctisom 1 vedrørende sikkcrhétsrapportcring.
' '

'
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Myndighetcne har sendt dc foreslåtte retningslinjer og kriterier til uttalclsc hos interesserte
organisasjoncr, elektrisitetsverk og industribedrifter i dc respektive land. Dc innkomne uttalclscr cr oversendt NARS som har gjennomgått
og vurdert alle kommentarcr og forslag og
innarbeidd disse i de endelige utkast til rekommandasjonen Etteråt lorslagcnc til rckommandasjoncr foreligger i omarbeidet form vil dc bli
oversendt dc enkelte lands mynchghetcr som
hver for seg vi! treffe avgjorclse om forslagenc
skal innarbeidcs i dc enkelte lands konsesjonsbehandling for nukleære anlegg.
NARS Pubhk.isjoncne er sendt til IAEA,
OECD (NEA), EURATOM og den amerikanske
atomenergikommisjon (USAEC) for informasjon.
Gjennom IAEA, NEA og Den Internasjonale
Standaldiscnngskommisjon, ISO, arbcidcs det
for å få harmonisert sikkcrhctshcstemmclscr for
nukleære anlegg. 1 det videre arbeidet som
NARS skal ta opp, rcgncs det med aktivt
samarbeid også på det internasjonale plan.
1
f

Matematiske

modeller — prosesstyring

modifikasjoncr kan tilpasses nye bppgaverj og
nye kunder. Erfaringcnc fra dc industrielle prosjektene har i sterk grad hatt innvirkning på dc
mc r grunnlcggcndc metodeundersokclser, idet \
man tilstrebcr en storst mulig gjensidig nytte- ,
1
j
virkning.
Drift av

Haldenreaktoren

1 inneværende år har Haldenreaktoren vært kjort
i alt ca. 6 måncdcr med cn maksimal effekt på
12 MW, og produsert 3,6 • IO7 kwh. Den
rcstcrcnde tid cr brukt til innlasting og installasjon a\ i n c brcnsclsckspcrimcnter, installasjoncr
i forbindelse med utproving av ct operator-proscss kommunikasjonssystem, modifikasjoncr og
vcdhkchold av anlcggssystemene samt 1 etteruridersokclsei og skipning av brensel og aktive
komponentcr.
,
Reaktorkjcmcn består av ca. 60 brensclsclementer hvorav 4 5 cr provcbrenscl. 1 alt har 13
nye brcnsclsclcmentcr blitt installert i lopet av
året, og ct stort antall bestrålte brensclspinncr
blitt skiftet ut med nye pmnér i rigger spesielt
1
konstruert for dette formål.
,
En rekke ytre ckspcrimentalkrctscr har blitt
modifisert og utvidet. Dette f e i d e r effektreguIcringssystemet for enkelte brcnsclsclemcntcr,
målesystemet for fisjonsgasstrykk og hydraulikksystemet for ut- og innkjøring av enkelte bren- ,
sclspinncr i rcaktorkjerncn.
I
> 1
Det datamaskinbaserte opcrator-proscss kommunikasjonssystem ble ferdig installert i lopet àv
forste halvår^ Eksperimcntcnc ble kjort i to
pcrioder hvor anleggets hovedkretscr ble kjort og
overvåket av operatorer fra den vanlige dnftsstab^
>
;
i ", ]
,i,
Utarbeidelse av sikkcrhetsanalyscr og prose- 1
dyrcr har krevet cn betydelig innsats.

Instituttet driver grunnlcggcndc mctodcstudier
mncn matematisk proscssmodcllering og nyerc
multivariable proscss-styring.
Den kunnskap som her cr opparbeidet utnyttes til oppdragsvirksomhet for norsk industri.
Det har vær? gjennomført cn rekke proscssanalyscr ved hjelp av' matematiske modeller, med
hcnblikk på bcdrct prosesskonstruksjon og optimal driftsstyring. Dc storstc oppdragsgivcrne på
dette området cr for tiden A/S Årdal og Sunndal
Verk, Elkcm — Spigcrvcrkct a/s, A/S Norsk Jernverk, Mosjøen Aluminiumverk^ Norsk Hydro a.s,
A/S Mcgon Sc Co.
Kritcricr for valg av slike industrielle pro,, ',
,
sjekter er , på den cnç side at oppgåvene har Drift av JEEP II
karakter ay skrcddcrsydd forskning på et hoyt
Reaktoren JEEP II , på Kjeller anvendes til
nivå, og-på'den annen sidc at oppgåvene har så
isotop-produksjon og grunnforskning i fysikk. '' «
stor praktisk anvcndclscsvcrdi at kundene beRutinedriftcn fortsatte i, 1974 bare avbrutt av« ,
taler dc konkrete prosjektene ; r
stopp i påske-, sommer- og juleferie. Brensclslad- i
Flerc prosjekter'har resultert i datamaskinpro- , ningen har hele .året bestått av, 17, dementer. P å " "
grammcr, ' simulcringsmodcllcr," som ' med < små - ;grunn av utbrenning ble ct 18. element satt inn i 1
" v',1 ;
;
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reaktoren i forbindelse med julestopp 1974/75.1
lopet av året er metallurgiavdelingens anlegg for
noytronradiografi blitt ferdigmontert og de forste bildcr av brenselspinncr er tatt.
Stålbeholderen rundt reaktoren er blitt Ickkasjetcstet og lckkasjcratcn ble målt, til å ligge
godt under den spesifiserte gTcnsc på 0,5% av
stålbcholdcrens volum ved 1,5 atm. over 24
timer. Lekkasjcr gjennom akscltctmngcr på både
tungtvannspumper og de horisontale deiene på
kontrollstasjonenc icsultcrtc i utskifting av samtlige paknmger i lopet av sommerstoppen. Driftsførstv neisene har \ ært få og ubet\ dchge.

PROSESSKONTROLL OG
INSTRUMENTERING
Regulering av cffcktfordeling

ble utviklet for regulering av effcktfordelingen i
Haldenreaktoren er fortsatt med sikte på anvcndclsc i kraftrcaktorer av lettvanns-typen.
Anleggsregulenng
Utvikling av nye metoder for regulering av
gencratorcffckt, tanktrykk etc. i kraltrcaktoranlegg er blitt viderc fort i samarbeid med AB
Atomenergi. Man har spesielt undcrsokt lastfolgc- og frckvens-regulering med BWR-anlcgg,
og det er \ist at med cn "moderne" rcgulcringsalgoritmo er det f.cks. mulig å redusere belastnmgen av rcakt orb ren selet under cffekttransienter.
Systemer
styrreher

i rcaktorkjcrncn

Store lcttvannsrcaktorcr har en tendens til romlige svmgnmger av varmeproduksjoncn i kjernen.
Svingningene som har sammenheng med dannelsen av det sterkt noytronabsorbcrcndc fisjonsproduktet venon-135 har en periode på
omlag et dogn. I rcaktorcr av trykkvanns-type
kan svingningene bli ustabile, og vil, om de ikkc
blir undertrykt eller motvirket med reguleringsinngrep, kunne fore til lokal skade på reaktorbrenselet.
I Halden har arbeidet med å utvikle metoder
for regulering av slike "\cnon-svmgninger" og å
forme effektfordclingen i kjernen blitt fortsatt gjennom en vidcrcutvikhng av det nodvendige simulator-verktoy. Simulatorprogrammet
COSMIC er blitt utviklet i samarbeid med et
tysk forskningsinstitutt. Med dette kan man
f.cks. studere egenskapenc til forskjellige metoder for regulering av xenon-svingninger i
trykk vannsreaktorer.

for

analyse av anlcggsfar-

Kjernekraftverk er komplekse industrielle anlegg. Kompleksiteten illustreres best ved at antall
alarmer som kan opptre i det sentrale kontrollrom kan være opp imot 3000.
I tilfelle forstyrrclser på anlegget, må kontrollromspersonellct ut fra de aktiverte alarmer
kunne bestemme primærårsaken for forstyrrclscnc slik at normale forhold kan gjenopprettes. Dette kan være en vanskelig oppgave hvis et
stort antall alarmer opptrer nesten samtidig, ,
Ved Haldcnprosjektct arbeider man med utvikling av et datamaskinbasert system som operatoren kan benytte ved anlcggsforstyrrelscr.
Utviklingcn av dette . systemet] gjores i nært
samarbeid med Laboratorium fur Rcaktorregclung und Anlagcnsicherung, Tcchnischc Universität, München. Et prototypsystem skal utprøves
ved Haldenreaktoren i siste halvdel av 1975.
Operator-prosess

kommunikasjon

I Halden har man bygget opp de sentrale deler av
et prototyp-kontrollrom basert på fargefjernsynsskjcrmcr. Skjermcne styres av en prosessdatamaskin som er direkte tilknyttet,reaktoranleggct. Viderc har manutviklct et omfattende
programsystem som betjener alle ,viktige overvakings-* og styrings-funksjoner for Haldenreak^ toren.'! dette arbeidet er hovedvekten Jagtpå å
': ,utvikle en effektiv' kommunikasjon mellom opc-

Àrbcidct med å finne metoder for regulering
av effektfordclingen i rcaktorkjcrncn har fulgt
flcrc utviklingslinjer Et systematisk litteraturstudium ;er gjennomført, og viderc har man
studert problemet fra den praktiske siden for å
linne fram til de forutsctningcr og forcnklede
antakelscr som kan tillates i praksis , Arbeidet
,kmed>de metoder og algoritmer som opprinnchg
! i
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programsystem som nå bcnyttes tii tidsfolgcrat oren og den prosessen han skal betjenc. Man
hat f.eks., for alle vesentlige deler av prosessen, I meldere av NVE. Videre har man deltatt i ct
bygget opp kretsbilder hvor både j farger og i forprosjekt for cn gruppcscntral som NVE planlegger i Sauda.
alfanumerisk informasjon bruk es for å vise stai 1
tus, og all dynamisk informasjon, både farger og
BRENSELSADMIN1STRASJON OG
tallverdier, blir kontinuerlig oppdatert i bildet.
TEKNOLOGI
Videre kan operatoren styre f.eks. en ventil ved
å adressere den direkte i de samme kretsbilder
Beregningssystem for
brenselsadministrasjon
ved hjelp av en rullcball som styrer en markor.
t
Det er i 1974 utfort omfattende eksperimen- Det brenslet som en stor kraftreaktor bruker i
lopet av ctt år koster rundt regnet 50 mill. kr.
ter med dette systemet. En rekke operatorer har
Store okonomiske gevinster kan derfor hentes
!
fått opplæring og har styrt reaktoranlegget fra
\ c d cn optimal utnvttclsc av brenslet, som bl.a
dette kontrollrommet Eksperimentelte er lagt
kan oppnås gjennom avanserte beregninger inopp med sikte pâ â vurdere bruksegenskapene til
nenfor feltet brenselsadministrasjon. Bereg-1
et kontrollrom basert på slikt avansert utstyr
ningene skal gi grunnlag både for langsiktige
sammcnlignet med et konvensjonelt kontrollbrenselsnyttcstratcgicr og detaljert driftsplanromsopplegg.
legging innenfor hver enkelt årlig driftssyklus.
Instituttet har utviklet programsystemet
Prosessregnemaskincr med hoy kapasitet
F
M
S (Fuel Management System) for lettvannsBeregning av effektfordehngen i en reaktorrcaktorcr.
Systemet består av fem hovedprokjernc krever storre regnckapasitet enn den
gram-(moduler)
som funksjonelt og datateknisk
vanlige proscssregncmaskitieri har i dag. Etterer
sterkt
integrert.
I tillegg kommer en rekke 1 |
som storrelsen på rcaktorkjcrnenc oker vil også
mcr eller mindre lost tilknyttede hjelpeprogram.
behovet 1 for lett tilgjengelige cffcktfordchngs1 1974 har arbeidet 1 vært konsentrert om
bercgninger oke. Dette er hovcdmotivcringcn for
utproving av F M S mot driftsdata fra kjerne»'
et samarbeidsprosjekt med Norsk Data-Elektrokraftverk
og
mot
andre,
uavhengige,
beregninger.
nikk A/S om utvikling av et sanntids regneResultatenc har gjennomgående vært meget til\
maskinsystcm med stor regnckapasitet. Profredsstillende. Utproving og kommersiell utnytsjektet er basert på en avansert proscssrcgnctclse foregår i et samarbeid med, Scandpovver I !
maskin (NORD-IO) som koplcs til en meget
A/S
som i 1974 har hatt cn rekke oppdrag fra 1,1
hurtig rcgncenhet (NORD-5). Prototyp-systemet
flerc utcnlandske kraftselskap. >
, 1
'
• blir utviklet i Halden, hvor det skal inngå som
F
M
S
—
programmcne
anvendes
delvis
innenhovedkomponent i et simulcringslaboratorium
for et integrert data-teknisk system som. er
som er under oppbygging. Parallelt med utvikbygget
opp omkring cn sentral 1 databank. En
lingen av maskinutstyr og systemprogrammer
vesentlig del av det videre utviklingsarbeid for,
blir det utviklet ct program for effektfordclingsF M S gjelder denne datatekniske delen av sy,
bcregningcr som tilpasses det nye utstyret.
stcmet.
Regnemaskiner

1

i kraftverk

NVE planlegger cn utstrakt bruk av regnemaskiner til drift av sine kraftverk. Programmerte
tidsfolgemelderc vil bli installert lokalt i hver
stasjon, mens storre regnemaskiner vil overvake
flcrc undcrstasjoner fra cn gruppcscntral. Instituttet har i samarbeid med A/S Kongsberg
Våpenfabrikk, utviklet cn betydelig del av ct

Brenselselementers

1

i

t(

1

i

dnftspålitelighet1
,
' " l "i
'
'
I,, '
Det meste av virFsomheten på dette feltet • •
foregår ved Haldenprosjektet. Dels er det eks;
perimentcr som utføres fcllesregi; dels er det , .
forsøk som deltakcrnc,i Prosjektet gjør på egen 11 '
békostning.
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utprovct i reaktoren. Det dreier seg om en
hoytrykksrigg som1 gjor det mulig å studere
mekaniske pâkjcrmingcr under temperatur- og
trykk forhold som er representative for trvkkvannsreaktorer (PWR), Både temperatur og
trykk er hoyere i disse enn i kokendevauureaktorcr, den type Haldenreaktoren horer til. Fig. 1
viser en skisse av riggen..
Et kjernekraftverk må kunne folge variasjonene i energibehovet, for eksempel ddgnvaria: sjoner. Disse cffckiforandringene forer til store
mekaniske påkjenninger på brenselet, og kan
fore til brenselsfcil, I Haldenreaktoren undersoker man hvordan både driftsbetingelscr og
konstruksjonsvariable virker inn pa pinnens evne
til â tåle slike cffektvariasjoncr. Forsokene har
! vist at både variasjonens storrelse og hurtigheten
i cffektforandringene spiller en rolle. Forsok der
1
brtidd har inntruffet,' har antydet at feilårsaken
er en kombinasjon av mekanisk deformasjon og
spenningskorrosjon gjennom angrep av fisjonsproduktct jod. Laboratorieforsøk på Kjeller har
1
bckreftet disse observasjonenc.
1 lopet av 1974 har Instituttet startet iforsok
som har direkte bctydning for sikkcrhctsvurdcringer. Et problem ved slike vurderingei- er en
:
noyaktig bestemmelse av lagrct termisk energi i
i
brensclsstavenc. ; Denne kan bli avgjorendc for
brcnsclets oppforsel i uhcllsiituasjoner.
"
. Ved Haldcnprosjcktct har man tatt i bruk
andre metoder enn dc tradisjonelle for å bestemme, termiske egenskaper. Her utnytter man at
dynamiske karakteristika som tidskonstantcr og
fasckurvcr for transfer-funksjoncr kan bestemmes uavhengig av absolutte tcmpcraturmålinger.
M a n kan på denne måten få en bedre bestemmelse av scntrumstcmpcraturcn.
Undersokelsene er nettopp begynt, og man
har til nå vist åt drifts- og konstruksjonsparametre har målbar innflytelse på brcnsclstcmpera"
turens dynamikk. Ett eksempel er vist i Fig. 2.
Her har man foraridrct reaktorens effekt, kutyen
çvverst, og så målt tidskonstant, r, og forandring i"!
; ;
temperatur, AT, som funksjon av mellomrom;
met mellom brensel og kapsling. Dette mellom'j, „ : ! rommet cr storst på kurve 2 og minsker nedover
i de to siste.
1
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Fig. 2. Forandring i brcnsclstcmpcratur og forandnngens tidskonstant ved cn cffcktvanasjon (oberste
kurve) som funksjon av gap mellom brensel og kapsling.

Reaktorbrenselstudier

,

1

i

Det meste av virksomheten ved Haldenreaktoren
er fortsatt knyttet til studiet av brensel for
vannkjolte rcaktorcr. Det er stor interesse for
prosjektvirksomhetcn fra internasjonalt hold.
Arbeidet omfatter måling av mekanisk deformasjon, temperatur og fisjonsgasstrykk under bestråling, cttcrundcrsokclser og utvikling og utprøving av „ matematiske modeller. Det hele
understottes av utvikling og bygging av spesielt
måleutstyr.
Mekaniske deform as jo ncr, vekselvirkning
1
lom brensel og kapsling
i

mel-

Måling av ' mekanis!
deformasjoncr har i det
siste året vært b r u k t , under undcrsokelser av
såkalte fortctningsfenomcncr i brenselet, — ved
studiet av bestrålte brenselspinners oppforsel
under transîcntc forhold når de påkjennes utover
det normale effektnivå og for vurdering av
virknmgen av smormg mellom brensel og kapsling. ! Likeså brukcs slike måhnger i den nye
riggen sont er tatt i brulc for bestråling av
brenselspinner " n d e r tiykkvannsreaktorforhold
Fortctning av n y t t brensel'under bestråling 1 1 1
trykkvannsreaktorer voldte atskillig bekymring

,/,'t.

da det kunne fore til lokal sammen trykning av
kapslingen og sprekkdannelse. Et konsentrert
forskningspiosjekt ble satt i gang ved Haldenreaktoren t den anledning, og man f a n t tidlig at
hovedparameterep her var sintringsbetingelsene.,
A\ sekund.tr b e u d n i n g var brenselcts tetthet.
En forelopig empirisk korrelasjonsfunksjon kunne også presenteres, se figur 3. Målingcne fortsettes, og målcrcsultater er presentert i figur 4,
som viser lengdcreduksjoncn av brenselssoylen i
fem forskjellige pinner under bestråling i en
testngg.
f
I en ;innen eksperimentserie tmdcrsokes'hva
som skjet uar besliàtte bienseUpitmet utselt«.!,
for effekttransienter utover normalt arbeidsnivå.
Provene utfores i spesielle > rigger der enkelte
pinner \ e d hjelp av hydrauliske sylindre kan
bringes inn i kjernen der noy tron fluksen kan
varieres ved hjelp av trykket i cn omliggcnde
rorspiral som inneholdcr den noytronabsorbcrcndc lleS-gasscn. Detaljerte kunnskaper oin disse
fenomener er viktige f o r okonomisk kjoring av
kraftreaktorer. Figur 5 viser rcsultater fra et slikt
eksperiment der t o brenselspinner med vel 8000
M\yd/t utbrenning ble utsatt for effektoking i
tre trinn med 90 min. mellomrom som vist i
figuren. Diagrammene viser kapslingens lengdevariasjoncr som funksjon av tid. I pinne nummer
172-1 hadde brcnselsbrikettene skålformctc endeflater, mens de i pinne n u m m e r 172-2 hadde
plane endeflater for bestråling. Brcnselspinnene
tålte , denne påkjenningen utcn at det''oppsto
kapslingsbrudd. E n ' m e r k e r seg at kapslingsforlcngclscn cr vesentlig elastisk, .spesielt for pin-,
nen med flate briketter, og at den for cn stor del
gjcnvinncs omtrent cksponensielt t med ( tiden. •
Pinnen med de skålformctc brikettcne har en
tydelig blivendc forlcngelse. Disse forsokene vil
; bh gjentatt etter ytterligere bestråling til hoyere
utbrenning.
, ,(
, Resultatcne fra diameterniålingerpå tre,pin- ;
' ncr i 'en diametcrrigg cr blitt undcrsokt nrermerc.
Pînncnc înncholdti, brikettert „brensel. I den ehe
' pinnen var kontaktflatene mellom brensel og
kapsling [forsynt 1 , med "et "lag grafitt, den andre
i med
Siloxane",, mens den Î
tredje var ubehandlet,
i . 1 . i I', " 'V1'
-j .1 ;ffr> «. '' i r > ' ,
for å s e ' o m smoring kunne, ha noem vesentligu jj
" '
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Fig. 3. Ovcrslagsbcregning av maksimal brensclsfortctning som funksjon av brenscIstcUhcl og termisk stabilt
tetsgrense (ul venstre), og fortctningskinetikkcn (ul
hoyTc).
f i g . 4 Brenselels lengdcreduksjon (%) ved null effekt
som funksjon av utbrenning for fem brensclspinner m e d
forskjellig tetthet (%) og sintnngstemperatur ("C): 92%,
1600°V (±), 92%. 1400"C (0), 87%. 1GOO"C ( ), 87%.
n 0 0 ° C ( • ) , 87%, 1 4 0 0 ° C ( • ) .
Fig 5. Kapslingsforleiigclse f o r lo brensclspinner mens
v.irmebelastningen ble h i t e t trinnvis etter ca S 0 0 0
MWd/t utbrenning.

innflytelse på vcksclvirknmgcn mellom brensel
og kapsling. Malingcn av diametcrpro filene avslørte bare marginale avvik mellom dc forskjellige pinnene under den initsicllc bestråling.
Målingene vil bli utvidet til å inkludere cffekttransienter.
Fuktighet i brenselet
Undcrsokclscr ved Haldcnprosjektct har tidligerc
fort til den observasjon at for å unngå konsentrerte hydrenngsangrep på Zircaloy-kapslmgcn
må konsentrasjonen av fuktighet i det frie volum
i en kald brcnsclspinnc ligge under cn grense som
anslagsvis ble satt til ca. 2 mg/cin 3 fritt, volum.
For å studere dette fenomenet nærmere er tolv
brensclspinner i ct forsoksclcmcnt bestrålt til cn
utbrenning som tilsvarer 850 MWd/t. Pinnene
hadde foiskjcllig fuktighetsinnhold og innvendig
overflatebehandling av kapslingen. Etterundersokclscr tyder forclopig på at tidligerc antakclscr
cr riktige, og at ovcrflatcbchandlingcn, beising
og sandblåsing, ikke har noen avgjorendc innvirkning på hydrenngsangrepene på kapslingen.
Brenselets

temperaturdynamikk

Termoelcmenter har i lengre tid vært brukt for
måling av sentertemperaturer i brenselspmncr
Omkring hundre slike tcrmoclcmcntcr har vært i
bruk. Målingene hai stort sett vært statiske, og
gjennomfort for å itudcre brenselets ledningsevne og varmcovcrgang mellom brensel og kapsling. I den scnerc,tid har mari i Halden begynt å
se nærmere på mulighcten for å iitforc dyna-

miske målinger med termoelementcr i brenselet
for à finne fram til paramètre og metoder som
vil gjore det mulig å beregne tcmpcraturforlopet
i kapslingen dersom kjolcvannct skulle forsvinne
ved ct storre uhell. Det har vært utfort innledende forsok med å måle tcmpcraturforlopet i
brensclssentrct \cd momentan reaktor-stopp, og
med å foreta korrelasjonsanalyse mellom tempcraturstoy og stoy i noytronfluksnivået. Det
arbcides nå med å vidcreutviklc denne teknikken.
Utvikling av matematiske

modeller

'

Arbeidet med a utprøve og utvikle matematiske
modeller for bcskrivclse av brenselets oppførsel
og vekseivirkningen med kapslingen har fortsatt.
En metode basert på skallteori benyttes for å
beskrive kapslingsdeformasjoncr ved brikettert
brensel. En anrtcn metode méd mcr omfattende
anvendelse cr cn elementmetode basert på trekantoppdchng av ct todimensjonalt aksialsymmctrisk system. Denne metoden krever ' omfattende bruk av regnemaskin med stor magerkapasitct, og lovende resultatcr cr oppnådd ved bruk
av CYBER via datalinje mellom Halden og
Kjeller.
i
Ved å studere målinger av fisjonsgasstrykk
under bestråling og ved punktering av brenselspmncr etter bestråling har man funnet at
frigjøring av fisjonsgasser kan beskrives ved enkel
diffusjonstcon. Det samme gjelder også frigjoring av jod. Figur 6 viser ct Arrheniusdiagram for
diffusjonskocffisicntcr bestemt fra slike fisjonsgasstrykkmålingcr. Ovcrraskcndc nok synes dc
samme diffusjonsparametre å gjelde over hele
tcmpcraturområdct fra 750°C til brenselets
smeltepunkt.
' i '' '
ii i
Instrumentutvikhng
Signalet fra en diffcrcnsialtrarisformator, som
brukcs ved alle slags deformasjons- og forskyvningsmålingcr i brcnselstestriggcnc, kan forstyrres av variasjoncr i magnetiseringsstrommen og
dennes bærcfrekvcns, og at tcmperaturvariasjoner. Temperaturvariasjoncnc' kan uforstyrre
fordi en viss hvirvclstromsdempning av'signalet
cr temperaturavhengig. Signalet i dette instru-

Nye diffciensialtransformatorer blir nå bygget
stik at dette kan gjennomfores ved hjelp av
spesiell elektronikk.
Dc trykkmålcrnc som inntil nå har vært brukt
for måling av gasstrykk i brcnsclspimicr cr meget
folsomme og noyaktige. De er imidlcrtid langsomme og omstendelige å bnikc, da dc er basert
pa tidkrcvende manuell trykkutjevning, og egner
seg lite for automatiske malinger. To andre typer
har derfor v.crt under utvikling, cn basert på
mugne tos triksjon i ct fcrroinagnetisk lcgcme som
utsettes for krefter fra try kket, og cn, annen
basert p.i måling av trykkmduserte deformasjoticr i cn belg ved hjelp .n en diffcieiiMiiliranstoimator. Skjont opptiuttUteude resultatet er
oppnådd med den niagnetostriksjonsbasertc
try kkmålcrcn. har det vært en langt mer likefram oppgave å få fram cn belgbasert trykkfole-r
med tilfredsstillende folsomliet og Iinearitet. En
prototyp av den sistnevnte har vært under
utproving i reaktoren en tid. Den kan til fores
gasstrykk utenfra, og har gitt lovende rcsultatcr
Forste fase i utviklingen av utstyr for å soke
etter defekter i kapslingsror under drift ved hjelp
av hvirvclstrommer er nå gjennomfort. Det har
vist seg mulig å bygge cl spolcsystcm som kan
1
brukes i rcaktorkjerncn under drift.
1
i
1

' Resiprok midiere sentral
*
brenselstemperatur, 10 4 /T C I 0 « " 1 )
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Fig 6 Arrhemusdiagram beregnet fra fisjonsgasstrykkmålinger under bestråling ( • ) , og fra punkteringsmälingcr
etter bestråling (°)
i

mentet dannes som en differens mellom Signaltöne fra de to svmmctiisk arrangerte halvdeler
av cn sckundærvikling Da disse signalene påvirkcs lineært av dc ovenfor nevnte forstyrrclscr,
cr det, lett å vise at dersom man tar differensen
av disse to signalene og dividerer den med
summen, sa vil dette forholdet bli uavhengig av
forstyrrclsenc. Dette cr verifisert eksperimentalt

Brcnsclsfrcmstilling og

i

i

1

1

1

cttcrundcrsokclse

Fremstilling av brcnsclspinner for bestrålingsckspcrimenter i Haldenreaktoren har fortsatt i
1974. Frcmstillingcn dekker alle faser, fra planlegging av ekspenmentet, konstruksjon, fabrikasjon og kontroll. Dc fleste pinncne cr utstyrt
med instrumenter for måling i reaktoren under
bestråling. Tor flere av ekspcrimcntene har det
v.crt nodv endig å gjore utviklingsarbeid for å
komme fram til en egnet losning.
I 1974 cr det laget 66 pmncr for syv
oppdragsgiverc. Pinncne cr laget for undersokelsc av mekanisk deformasjbn av kapslingen, for
måling av ftsjonsgasstrykk, for bestemmelse av
termiske egenskaper og for undersokelsc av
>
korrosjonscgcnskapcr
< , ' ,
En stor del av pinncne som bcstrålcs i Halden,'
blir etterundersökt i laboratonene på Kjeller.

i

Fig. 7. S k j x r b n i d d i glodct zircaloy.

Fig. 8. Brudd i zircaloy bràkjolt fra /3-fascn.

Produksjon av kapslingsror

.,••:..;„;

Dette arbeidet omfattcr utbreimingsbcsternmclInstituttet har som cn del'av samarbeidet med
sc, måling av cffektfordcling og deformasjoner, A/S, Raufoss Animunisjonsfabrikker om produkmctallografisk undcrsokelsc av strukturer i bren- sjon og salg av kapslingsror gjennomført proscl og kapsling og bestemmelse av forandring i duktkontroll og utviklet provemetodcr som gir i
mekaniske egenskaper på grunn av neutronbcoket innsikt i bruksegenskapene for slike ror. En
strålingcn. ' ,
,
rekke kunder korrigerer stadig sine spesifikaEt interessant eksempel på hvordan den sam- sjoner for kapslingsror. Dette krever justering av
nn: legering, men i to forskjellige strukturtilstan- , fabrikasjonsproscssçnç, : og Instituttet har i tildcr, reagerer på ncutronbestråling, crvist i fig. 7 knytning til slike justcringcr gjennomført forsok
og 8. Strckkprovcn i fig. 7 med ct skjærbrudd cr, for å klarlegge om og i hvilken grad d c påvirkcr
zircaloy med cn glodct a-struktur. Skjærbntddct kapslingcns bruksegcnskapcr. iPåi grunn av over- 1
oppslår fordi dc dislokasjoncr som forst aktivi- kapasitet ved konkurrcrcndc kapslingsfabrikkcr
seres under strekkprovingen, reagerer med og innen EEC, hvor det viktigste, markedet cr for
dimincrcr ! de dislokasjoncr og andre punktfeil
tiden, har omsctningen av 'kapslingsror vært
som ncutronbestrålingcn var opphav til. En
mindre i 1974 enn i 1973.
,,, ;
1
kanal med få h indringcr for videre dc formasjon : ;
, ,
er resultatet. Senerc dcforniasjon i strckkfori. • : : ,i
soket vil konsentrercs til denne kanal og leder Ul
INTERNT SIKKERHÈTSÀRBEID
den viste bruddtypen. 1
"
j
' ,i v I'!!,1' ^'V";",.!'
Strckkprovcn i fig. 8 har j ct nier normalt ; Sikkcrhct su ivulgct \ ^
J],. C ù .
bmddutsccndc. Strtiktiircn.cr mårtciisitisk etter j ; De sikkcrhctsmcssigc 1 sider ved Instituttets rcak: bråkjoling fra Ø-fasen. 1 dette tilfellcgjor.antaketorer og anlegg på Kjeller og i Halden overvåkcs
lig nålcstrukturcn det umulig for dislokasjoncn å Vav Instituttets Sikkcrhctsutyalg ,og; dcts undcr-i
feie ren en kanal i materialet. Dcformasjoncn går
grupper. Det har i 1974 ikke vært rapportert!
derfor normalt og gir den,viste bruddtypen..«
;1 , storre driftsforstyrrclscr ved n o c a n l q g .
167

i
1

i

[
I

i
i
'
>;:
/

Strålingiovervåking
Kontroll av tie ansattcs strålecksponering blir
rutinemessig forctatt med dosimetre og for
enkeltes vedkommende også ved helkroppsmaling og raciiokjcmisk analyse av uiiupiovcr. Kontrollen med utslipp av radioaktive stoffcr fra
Instituttets anlegg og overväking av mulig forurensning i Instituttets omgivclser har også ftilgt
det lutinemcssige opplegg.
1 1974 ble det forctatt cn kartlegging av den
tadioaktivc bakgrunnsstråling innenfor Instituttets område. Målingene viste at drr barr rnkeltc
steder var et strâleimâ litt ho>cie enn det
naturlige bakgrunnsnivå.
Det er undersokt ca. 8.000 kontrollfilmer tor
personell tilhorendc I FA, FFI, NILU og
MEGON A/S. De strålingsmcssigc forhold har
vært tilfredsstillende både når det gjelder personalet og omgivelscnc. '
, Statens institutt for strålehygiene ei, som
tidligcrc, blitt holdt lopende orientert om målcresultatcne og årsrapport for undersokelsc av
radioaktivitet i Nitelva sendes Industridepartementet.
Overvaking av nukleære matcrialer
Nukleære matcrialer i Norge er underlagt sikkerhctskontroll av Det Internasjonale Atomenergibyrå og OECDs Atomenergibyrå.
Det alt vesentlige av de nukleære matcrialer i
Norge bcfinner seg ved IFAs anlegg. Etter avtale
med Staten er I FA pålagt å forestå den interne
sikkerhctskontroll i, landet. I FA tar seg derfor av
alle praktiske oppgåver vcdrorendc sikkerhctskontroll, og gir Staten råd i sikkcrhetskontrollspørsmål.
i
,
F o r ' å fylle bestcmmclsene i Traktaten om
lkkc-spredning av dtomvåpcn sendte Norge i
likhet med en rekke andre land i 1974 cn
meddelelse til Generaldirektoren i Det Internasjonale Atomenergibyrå om hvilke eksportrc-'
stnksjoner Norge vil praktisere på det nukleære
1
området
"
'
t,
i Radioakologt

1

,
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,
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En rapport som behandlcr dc radioøkologiskc
spørsmål ved mulige byggcstcdcr for kjcrnckrafti i
' { . ' ,1
, 1 'i
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verk ble'ferdig behandlet tidlig i 1974 (omtalt i
åisberetningen loi 1973).
,
,
1 lappoitcn cr det beregnet sträledoser, til
individer i hypotetiske kritiske grupper fra utslipp av radioaktive stoffci til atmosfæren og for
utslipp til kjolev.innsrcsipientcni Bcregningcnc
omfatter hovedsakelig interne dosei fra konsum
at matvaiei forurenset av utslipp, men også
eksterne doser lin utslipp til kjolcvannsresipienten er behandlet, Det er også beregnet hypotetiske kollektive doser ttl skjoldbruskkjertelen
hos barn fra radioaktivt jod i niclk. Videre cr det
forctatt en vurdering av omfanget av m kontanuncring cttci ct eventuelt tihi.ll.

1SOTOPTEKNOLOG1

,

lm top forsyning

Instituttet virkcr som produksjons og distribusjonssentcr for radioaktive stoffcr i Noige og"
driver service- og utviklingsvnksomlict innen
isotop- og strålingstcknalogi.
i
I 1974 har isbtoplaboratoricnc på Kjeller
handtert over 10 000 bcstilhngcr på radioaktive
stoffcr Av disse var nesten 1 000 for egne
formål Atsomsetningcn uten avgifter var 5,1
milhoncr kroner. Virksonihctcn cr i foiste rekke
konsentrert om a dekke det norske behov for <
!>
radioaktive preparatcr. Øknmgcn i antallet av
lcvcranscr til norske bruke rc har vært ca. 10%.
Eksporten av radioaktive preparatcr til dc undre
nordiske land utgjorde ca. 1/3 av levcransene.
Preparatcne skaffes til veie ved cn kombinasjon
av egenproduksjon og import.' Prisene på radioaktive preparatcr har vært forholdsvis stabile
gjennom åict.
(
Nukleærmedisin og deil inedismsk-biologiske
forskning har hatt det storstc forbruk av preparatcr. Dc radioaktive Icgcmidlciie utgjor den
storstc produktgruppen. Iloveddclcn av,disse cr
injcksjonsprcparatcr.'
Arbeidet med utvikling av nye produktcr og
prosesser for å fylle behov hos brtikcrnc hår vært
fortsattJDet samme gjelder serviccproduksjon av
produktcr som ikke er kommersielt tilgjengelige. , '!,1
i Instituttet gjcnnomforcr kontroll av egne og,'

importerte preparatcr. Parallelt med rutinekontrollen har det vært arbeidet med utvikling av
nye analyse- og kontrollmetoder og kvalitetsstandarder. 1 tilknytning til reaktoren J E E P II
drives det bestrâlingsscrvîce for aktivering av
stoffer til sporstoffanvcndelser, aktiveringSanaIyse og isotopfremstilling. Reaktoren er meget
godt egneti for disse formâlene. Instituttet har
levert strâlingskilder for instrumentering og radiograf!,'kalibreringspreparater, standarder etc.
Omsetningen innen den tekniske produktgrup-

, pen viser fortsatt okende tendens. Instituttet i
yter service overfor b r u k e r n e ved frernstilling'ay
spesielle former for isotoper og i handtering jav
radioaktive stoffer, som for eksempel montering
av sterke strâlingskilder.
; ! , .",.'
;

lsotppanvendclser

,y .

1

,,

i

I 1974 har det blant ånnct vært arbeidet med et
prosjekt i tilknytning til bcstcmmclse av kvikksølv i elektrolyseceller i en kloralkalifabrikk.

Kip. 9. Sprcdnum fra et planlagt utslipp i cn resipient.
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7
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med i sikte pà å fastlegge ! kvikksolvforbrakcti i
lopet av året. Denne type målingcrcr nå blitt en
del av f«ibrikkens rutinekontroll.
1
Det er utfort en rekke lokaliseringcr og
malinger av gass-, vann- og oljclckkasjcr.
På instrumcntcringsområdet har det v.crt arbeidet videre med utvikling og tilpassing av en
gammabåndvckt for industrien. Instrumentet cr
, nå i drift på en rekke steder. Videre li .ir det v.crt
1
arbeidet med modifikasjoncr av cn mikle.ci
fuktighetsmålcr med hcnbhkk på fuktighetsmältng [û transportband av treflis, koks, <s,\nd,
o.I
Det et i 1974 utarbeidet et storie lcgncmaI
skinprogram for beregning av isoaktivitctskurvcr
ved rcsipicntundcrsokclser, noe som vil forenkle
arbeidet med f.cks. kartlegging av spredning av
forurensninger.
Videre cr isotoptcknikk bcnyttet for 3 bestemme infiltrasjon av spillvarm fra spillvannslcd1
ningcr til overv.innslcdnmgcr i «nlopssystcmcr
hvor disse ledninger cr lagt i samme groft, bl a. i
Oslo. Disse undersokelsene har også gitt klare
indikasjoner på hvordan avlopsnett boi byggcs
for å unngå uheldige effekter ,'med hensyn til
uonsket spredning av forurensninger. ] ,
,1
Arbeidet med vannrcssurscr for kraftproduk1
sjon har i 1974 omfattct nukleær snotakscring
1
fra fly i lopet av vinterhalvåret for å få beregnet
de vannmengder som står til rådighet for kraftverkenc i |Idc forskjellige distriktcr. Ct nvtt
kompakt målesystem 'med scintillasjonsdetek1
1
torer og dataloggingsutstyr cr utviklet av Instituttet og cr tatt i bmk dette året med tilfredsstillende resultat.
,1
;
;

1

,
,'
I

' i
t")
''I'f i/',1
r 'î'

pl.tst-kombinasjönsmaterialcr har vist betydelig
okning. Til sammen er del handtert ca. 500
bestrålingsoppdrag. Det automatiske transportanlegget har vært i full drift i hemmot 90% av
året. P«i grunn av den okende virksomhet vil
bcstrålingskapasitetcn nå bli fordoblet ved at
strdlingskildens styrke blir oket til 46 000 curie
kobolt 60. Det cr også gjennomfoit et innledende forsoksprogr.ini med strålingsinduseri
cmulsjonspolymei isasjon Forsokcnc har gitt lovende icbultate-i for spesielle emulsjoncr egnet for
mahnçsproduksjon. Utvikling av plastimpregnerk skisåler er nå videnefort med pilotproduksjon for cn norsk skiprodusent Utvikling av
«indre spesielle trcplastprodukter cr også utfort
sammen med norske bedrifter,
i
.-I /; f j» eringsa na ly sc

,

Dett jevnc okning i oppdrag fra industri og
statlige mstitusjoner gjennom de senere ar har
fortsatt i 1974. Arbeidet har i stor grad omfattct
bestemmelse av sporclcmcnter i forbindelse med
luft- og vannfomrcnsninger, og i produktcr fra
kjemisk industri og provcr fra bergvcrksmdustrien. En vesentlig del av arbeidet omfatter
1
multielcmentanalyscr.
Innen den medisinske sektor foitsetter samarbeidet med Verdens Helseorganisasjon ' vcdrorende analyse av lever- og nyrevev med hensyn til
Cd og Zn Videre, pågår det i samarbeid med
Universitetet i Oslo , arbeid med kartlegging av
nortnalkonsentrasjoner av en rekke tungmetaller
i humant materiale. ,
Undersokelscr av sporelementers kjemiske
lorra i ferskvann og utvikling av metodikk for å
studere disse forhold har foitsatt i 1974 med
Strähngstuknologi
,
dclt.ikclsc av en Postdoctorate NTNF-stipcndiat,
og delvis i samarbeid med NIVA
"'
Ved gammaanlcggct pa Kjeller driver Instituttet
Analyse av provcr fra månens overflate i
scrviccbestrålingcr for strålestenliscring av, mcsamarbeid med Mineralogisk-gcologisk museum
disinsk utstyr, og medikamentcr, behandling av
cr avsluttet i lopet av året., Analy ser av halonæringsmiddclemballasje,r
forsoksformål
pa
gcncrtc hydrokarboner i marme organismer,
plastoinrådet etc.
' ,',' ' ,
,
1
1
; Det ! har. vært cn okning i gammabestrålmgs- vann, næringsmidlcr m.m utforcs i samarbeid
med Sl.'Det cr utfort analyser av tungmctållcr 1
virksomhetcn pâ mer enn,50% i lopet av 1974.
som kvikksolv, kadmium, arsen og selen i matStigningcn 'skyldes forst og fremst sterilisering av
1
1 !,l ,
> 1 i | ! ' 1 ,
medisinsk utstyr, men også Ircmstilhng av tre- ' varer.
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PROSESSKJEMI OC. ANALYSER

Produksjon

av sjeldne

jordarter

Instituttets engasjement i prnscssk|cmisk utviklingsarbeid var også i 1974 hovcdsakclig konsentrert om sjeldne jordarter, med A/S Mcgon &. Co.
og Forskmngsgruppe for Sjeldne Jordarter som
oppdragsgivcre. Hovcdprosjcktct var oppbygging
og igangsettelse av Megons produksjonsanlegg
(or horrent vttrumioksv d, med en kapasitet på
30 tonn/år. Anlegget ble offisielt åpnet 5. junv.
Dels på grnnn av mangier ved utstyret, og dels
som folge av uforutsette prosesskjemiske problèmes tok det lengre tid enn forutsatt å få i
gang en tilfredsstillende produksjon. De kjemiske problemene hadde delvis sanunenheng med
et nytt råstoff, men skyldtes hovcdsakclig utilstrekkelig fjerning av sjeldne j o r d a n e r fra de
kjcmikaliclosnmgcr som må tilbakefores i prosessen av hensyn til utslippsrcstriksjoncnc. Ved
årets utgang var problemene stort sett under
kontroll, og produktkvaliteten på hoydc ! med
den som ble oppnådd tidligcrc i pilotanleggct
dvs. en renhet på 99,999% med hensyn til
sjeldne jordarter.

Analysevirksomhet

''

I '

Kontroll av råstoffer, prosesslosninger og prodiikter for A/S Mcgon Sc Co.'s yttriumoksydproduksjon har også i 1974 krev et analysering av et '
stort an tall prover.
Den eksterne oppdragsviiksomheten har omfatte! metodeutvikling og standardisering av
driftsanalyscr i bergverks- og metallurgisk industri, anvcndclsestekniskc undersokclser og utvikling av røntgcnspektromctriske.analyseinctoder,
spcsialundcrsokclscr foi produkt- og matenalkaraktcriserine og bestcmmcisc av ett til forti
elementa t storrc prov eserier. I forbindelse med
industriens geologiske prospektcring har Instituttet mottatt 2 750 bergartsprovcr for analvsc
av forskjellige d e m e n t e r — i alt 45.650 bestemmclscr. 1 ,
i 1
, , !
For bcstemmclse av fluor, spormengdcr av
svovel og diverse metaller i vann og geologiske
prover cr det utfort systematisk krysskontroll
ved bruk av flcre prinsipielt forskjellige kjemiske
og instrumentelle analysemetoden
,
'
For NILU er det utfort analyse av svovel på
hcnimot 4.000 luftmonildrcringsfiltrc. For
NIVA er det utarbeidet rontgenspektrometriske
metoder. For SNSF-prosjcktcnc cr S, B og tunge
1 1
metaller bestemt i vannprøver.
,

Ved siden av produksjonsrcttct virksomhet
bie det gjennomført forskjellige FoU-oppdrag
Arbeid med sorpsjonsmaterialer
,,
(
som omfattet proving og karakterisering av
produkter, analyse og utprovning av alternative
Instituttets arbeid med forbcdring av sorpsjons- !,
råstoffer, samt prosessutvikling med hcnbhkk på
matcrialer foi mdustii- og giftgassfiltic omfatter
produksjon av andre SJ-produkter enn yttnumaktivering ved termisk behandling og bestråling. »
oksyd. En prosess for gadoliniumoksyd, ga på
Foreløpige resultater viser at det ved cn enkel,
slutten av året et produkt med tilfredsstillende
oppvarming og ettei folgende bråkjoling er mulig
renhet for anvendelsc i rontgenfosforer. Dette
å forbedre impregnert, àktivkulls sorpsjonskapa- H
krever samme lave SJ-nivå som i "5-nierc"
sitct med opp til 55%.
!
yttnumoksyd.
Det cr innlcdct samarbeid med Hclly Hansen,
Utenom SJ-sektoren ble det gjennomfort en
A/S for utprøving og oppskalering av aktiverings- *
del utviklingsarbeid for væskc-væske-ekstraksjon
metoder til produksjon av aktive
filtcrkull.
av kopper og smk, både fra ammoniakalske og
Studier av proscssparamctre hår vist at dc
sure losnmger. '
,
hoyeste sorpsjonskapasitctcr oppnås ! éttcr akti- '
vcring under 300° C og 1 'med nedkjolingshastig-V !
Instituttet har for-Dyno Industrier A/S siden
mai 1974 deltatt i utvikling av en prosess; for
heter i,'området . 100 — 400°C/time.' Denne
h
s
]
i
i
>
{ iV VY > ^
' rensing av , avlopsvann basert på væskc-væskc- v; aktivenngsmetode
er patentert. •
fø*
ekstraksjon?»,
•
< ,
',<,«'
, 7-bcstrålingsforsok av filtermatcrialcr har* også /

fort til cn [latenten metode for forbedritig av
sorbehscrs kjemisorpsjonskapasitct. Metoden er
utviklet til à omfatte ß-bestråling av sorbenser
f o r ' d e benyttes i filtre. Man bmkcr reaktorav,gassene Kr-85 og Xc-133 fortynnct i rutrogeng.iss som (3-bcstråImgskiIdcr. Effekten av (3-bestråling er storrc enn 7-besirâling.
I samarbeid med FF1 og 11FK har man gjort
unoersokelser av aldnngsfenomencr i imprcg-1
ncrt, aktiv kull som benyttes i tilfluktsrom.
Erfanngcr viser at slike kull taper sin kjemisorpsjouskjpasitet som folge .tv opphold i fuktig luft
over et lengre tidsrom, 4 — 1 0 ar. Røntgendilfraksjon av slike kull viser at impregneringen
krystalliserer med den folge at kontaktflaten
mellom impregnering og kjcmisorbcrendegass er
redusert Hvis man aldrcr friske kull kunstig, får
man den' samme effekten Dette kan utnyttes
som en ikke-destruktiv prove av filtcrcts tilstand.

BEHANDLING AV RADIOAKTIVT AVFALL
i
(
Ved Instituttets anlegg på Kjeller behandles og
lagres radioaktivt avfall fra isotopproduksjon og
forskmngsvirksomhet ved 1FA, fra svkchus og
fra andre brukcrc av radioaktive isotoper og
strâlingskilder.
Instituttets forsknmgs- og utviklingsarbeid
omfattcr utprovmng av metoder for overfol ing
av flytende avfallskonscntrat og slam til fast
form (solidifiscring) og utvikling og utprøving av
forbedredc metoder fol reusing av gass- og
avfallslosninger.
Utviklingsarbeidet utfores 1 nær kontakt med
andre skandinaviske forskningsmstitutter, og
norske industribedrifter deltar 1 arbeidet med
utvikling av forbedredc filtermatcrialcr.
Soli difisering og vinkapsling av avfall
METODE
'
'
' i *

middels aktivt vått avfall fra brcnsclsrcnsing og
for behandling av andre 1kke radioaktive stoffer
som m i isolcres fra biospfærcn. Solidifiseringsforsokenc omfattcr metoder med sement, asfalt
og plast.
PRODUKTI'ROVING

Prøver av solidifiscrt avfall undersokcs med
hensyn til mekaniske og kjemiske egenskaper,
mnvirkning av hoy temperatur og nedfrysing, og
nktivitetslckkasje i vann. Mekanisk proving med
ioneby ttci-rejin 111 nstopl med sement har ogsi
vært utfort som oppdrag for cn kjernekraftverklevcrandor. Lekkasjcproving utfores etter lAEAs
anbefalte metode. Lekkasje av aktivitet fra
asTaltprovcr til vann er meget lav, og ca. en
Xaktor 1 000 lavere enn for sementprovene.'
iH.D-polyctylcn-provcr gir lavere aktivitetslekkasjc enn sementprovene, mcn|hbycrc lekkasje
enn asfaltprovcncl Cesium, som er ct av de
stoffene som gir hoyest lekkasje, kan fikseres
bedre vcdj tilsetning av vcrmikulit til sement.'
Scmcntprovcr som cr ovcrflatcbclagt med asfalt
eller plast gir rcduscrtJckkasje.
;

GRUNN FORSKNING I FYSIKK

1

Instituttets grunnforskning i fysikk har fortsatt i ;
samme omfang som tidligerc, og ei tor det meste
konsentrert om neutronekspcrimenter innenfor
faste stoffer og væskcrs fysikk. Samarbeidet med
norske universiteter og hogskoler, særlig Universitetet i Oslo, har fått oket omfang. Nasjonalkomiteen for krystallografi har av Norges almcnvitenskapehgc forskningsråd fått midier til
innkjøp av den mekaniske del "av et fircsirkel j
ncutrondiffraktometer. Programutrustmngcn og
elektronikken for datastyring i av ' dette instru- j'
mentet fra en NORD-1 maskin blir laget ved
instituttet 1 ,og er under utprøving. V11»1-," ' ^ ,1 "Jf ' 1 V»S
Det er utfort cn rekke j undcrsøkelscr-âv d e ^
strukturelle og 1 magnetiske egenskaper til for- f .
bindelser i som krystalliserer med/,NiAs : > eller (li

, Forsok med alternative metoder for sohdifiscr- 1
ing og innkapsling av radioaktive stoffer som
forcligger i avfallskonscntrat, er vidercfort. MeI dette prosjekt deltar
både For-/
1
A
todene er egnet for behandling av slam, lavt og 'MnP-struktur.
i
f. ,
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Innen området rcaktortcknologi ble det holdt
ct internasjonalt kurs i august: "Advanced j(
Course on In-reactor Behaviour of Water Rcactor Fuels and Its Influence on Design, Manufacture and Operation". Kurset, som tok sikte på å
klarlegge hvilke faktorer som bestemmer uranbrcnsclets maksimale ytclse i kjernekraftverk,
samlet 85 deltakcrc fra 15 forskjellige land.
Forclcscrc vår hentet fra forskingsinstituttet og
1
rcaktorlcverandorer.
Med økonomisk stotte fra Scientific Affairs
Division, NATO, arrangerte Reaktorskolen i juni
et "NATO Advanced Study Institute" og
"Scientific Aspects of Sorption sind Filtration
Methods for Gas- and Water Purification" i
Fauske. Ved dette kurset var 13 land represen- 1
tert og deltakcrantallct var 60, hvorav 15 var
inviterte forclcscrc. '
i
Reaktorskolen har i lopet av året arrangert 17 '
kurs i databehandling. Kursene behandlet både
grunnleggcnde emncr, vidercgåcnde [ emner og
spesielle emncr i tilknytning til programutnistningen fra RBKs dataanlegg Control' Data
CYBER-74. Deltakeme til kursene kom hoved;
sakelig fra institusjonér og bedrifter , som gjrd
UNDERVISNING
bruk av RBK-anleggct.
>V" ! f
" J' ,
Det har vært holdt tilsanunen 4 k u r s ' f o r ,
Rcaktorskolcns kursvirksomhet i 1974 faller
industrien i tilknytning til industrielle utviklings-''
innenfor hovcdområdcne rcaktortcknologi, isooppdrag,ved I n s t i t u t t j f o r Atomenergi. 1 ' E t t a v
topanvendelscr og databehandling. Det har også
kursene behandlet^ matematiske 'modeller ] for
vært holdt kurs med tilknytning til industrielle | simulering ' og styring' av industrielle prosesser,! *'
utviklingsoppdrag ved instituttet.
, ''
ett behandlet brùk av "prpgramsysterrictVAIUL-;,
Innen området isotop-tcknologi har det vært
TEC og prosessregulering og to a v , kursene
arrangert eni rekke kurs i grunnleggcnde målebehandlet numeriske metoder for» losning av
teknikk for ladioaktivitct med spesiell tanke på
partielle differcnsialligningcr. Deltakérne'til disse
medisinske anvendélser. I alt har det ved denne
kursene kom vesentlig fra de s tors te prosessindutype kurs i løpet av året vært 125 deltakcrc, fra' stribedrifter i Norge," noen også fra andre forskFarmasøytisk Institutt ved TJnivcrsitctct i Oslo,
ningsinstitusjoner.
, '
Fysiokjcmikerskolene ved Rikshospitalet og ved
Østfold Tekniske Skole og ,fra isotopavdelinger
ved norske sykehus.' - ^ r ( V;
' '' ] , «i1),' ,
iTi'ii ' W n
I oktober og november ble det i samarbeid 1
,t ' 1<1\
,<'„•• ti
,V
med Statens institutt Tor strålehygiene arrangert
/ii' •
[VT
autorisasjoriskiiis i industrielt strålevern med "48
1
i
''U/À'^jl*
deltakcrc fra cn' rekke norske bedrifter , som ,
I'ii,
ll v »jf hfp ,1' 11,1
' X
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anvender'irontgcnutstyr iôg, radioaktive isotbper
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skerc og hovcdfagstudenter fra Kjemisk Institutt
på Blindem.
,
,
Studiet av faseovergangcr inntar en sentral
plass. Arbeidet på stoffer med perovsk struktur
som begynte med SrTiOj er fortsatt på CsPbBr 3
og det er påvist tre overganger, en kontinuerlig og
to diskontinuerlige. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det påvist at det organiske stoff
C4O4H2 (kvadratsyre) har en strukturell fascovergang av todimensjonal karakter. Dette fenomen har en sterk likhet med den todimensjonale magnetiske faseovergang som tidligerc cr
studert pa R b ; GoF 4 . og vil bli studert nærmert.
I samarbeid med forskere på Riso, Danmark, har
vi studert ct klassisk hydrodynamisk problem fra
cn ny synsvinkel. Konvcksjonsstrommcr opptrer
bare når den termiske gradient overskrider en
terskelverdi. Ved videre okning av gradienten
nåes terskelen 1 for turbulent sttomning. Begge
fenomener kan bctraktcs som faseovergangcr og
med neutroner kan de hydrodynamiske fluktuasjoncr nær dc kritiske temperaturgradienter studcrcs kvantitativt. ,

