ARBETARSKYDD I KÄRNKRAFTVERK
SETT FRAN STRALSKYDDSSYNPUNKT

Jan Elkert

SAMMANFATTNING
På uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut har
en utredning gjorts av arbetarskyddet i kärnkraftverk sett från strålskyddssynpunkt, projekt SSI/P92. Uppdraget har varit dels att kartlägga de huvudsakliga bidragen till personaldosen, dels att undersöka möjligheten att genom
olika åtgärder minska denna.
Undersökningen av personaldoserna vid de svenska
kärnkraftverken har omfattat åren 1976 och 1977,
men även erfarenheterna från 1978 har delvis beaktats. I allmänhet erhålles 70 till 90 % av årsdosen under den planerade avställningen för revision och bränslebyte. De två mest dosbelastande
arbetena i BWR är ventilarbetena och drivdonsservicen, som vardera i medeltal svarar för ca 10 %
av årsdosen. I PWR ger ånggeneratorarbetena det
största bidraget till årsdosen, normalt ca 20 %.
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BWR-doserna 1977 har delats upp på olika nuklider. De långlivade korrosionsprodukterna svarar
i genomsnitt för 90 % av årsdosen och Co-60 är
den dominerande nukliden med ett medelvärde på
50 %.
Strålningsnivån och uppehållstiden på de enskilda
arbetsplatserna och i allmänna utrymmen påverkas
av många faktorer av administrativ eller teknisk
natur. Även krav från myndigheterna, t ex återkommande besiktning, är av betydelse för personaldosens storlek. Utredningen har visat att det
finns många möjliga åtgärder som leder till en
minskad personaldos och att sådana insatser görs
kontinuerligt idag. Omedelbar verkan har framför allt de som direkt gäller enskilda arbeten,
t ex förbättrade erbetsmetoder, effektivare planering och en ökfi användning av tillfälliga
strålskärmar. N? / a förslag till administrativa
åtgärder ges i .^ ?jorten.
För att åstadkor ?.». en kraftig minskning av personaldosen måst generella åtgärder vidtagas
som sänker kor \ .sionsproduktemas aktivitetsnivå
på systemytornd. Många utvecklingsprojekt med detta
som mål pågår, länkbara åtgärder är användning av
högtemperaturfi.ter, t ex återinkoppling av magnetitfilterna i BUR, mild dekontaminering av hela
primärsystemet inklusive bränslet och ändring av
materialspecifikationerna. Genomförandet, som i
allmänhet är möjligt även i de redan idrifttagna
kärnkraftverken, är dock beroende av om tillhörande
kostnader kan betraktas som rimliga.
Till sist vill jag framföra mitt varma tack till
alla dem soil» bidragit med synpunkter till olika
delar av utredningen.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Stråldoserna till kärnkraftverkens personal är
av intresse då det gäller såväl att vidmakthålla
en acceptabel arbetsmiljö för individen som att
begränsa kollektivdosen till befolkningen i dess
helhet. Man har vid flertalet kärnkraftverk observerat att stråldoserna till personalen ökar
med tiden. Samtidigt finns det en strävan hos
myndigheten att skärpa sina krav på strålskyddet. Vid de svenska kärnkraftverken har de årliga personaldoserna varit förhållandevis låga,
men även här har man observerat en ökningstendens. I jämförelse med de utländska erfarenheterna är emellertid det svenska underlaget, räknat som antal driftår, än så länge så litet att
någon säker bedömning av personaldosernas storlek i framtiden är svår att göra.
Mot denna bakgrund har Statens Strålskyddsinstitut (SSI) funnit det angeläget att kartlägga de
huvudsakliga bidragen till personaldosen (här
avses både den egna personalen och personal anställd hos entreprenörer) samt att därefter undersöka möjligheterna att genom olika åtgärder
minska denna. På uppdrag av SSI har en sådan
utredning genomförts, projekt SSI/P92: Arbetarskydd i kärnkraftverk. Resultatet presenteras
i denna rapport.
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1.2 Målsättning
Målsättningen för denna utredning är dels att
kartlägga hur den totala personaldosen i ett
kärnkraftverk fördelas på olika slag av arbeten och på olika personalkategorier, dels att
föreslå åtgärder som kan vidtagas för att minska
dessa doser. Förutsättningen för det sistnämnda
är en identifiering av de faktorer som kan påverka de olika doserna och de sätt på vilket
detta sker.
I uppdraget ingick ursprungligen även att uppskatta kostnaden per manrem för de olika åtgärderna. På grund av tidsbrist har denna punkt ej
behandlats.
1.3 Genomförande
Kartläggningen av de hittillsvarande doserfarenheterna från svenska kärnkraftverk har omfattat
åren 1976 och 1977, men även erfarenheterna från
1978 har delvis studerats. Uppgifterna om doser
har tagits ur de kvartals- och revisionsrapporter
som inlämnas till SSI från kärnkraftverken samt
kompletterats genom direkta kontakter med respektive strålskyddspersonal. Motsvarande utländska
erfarenheter av personaldoser har hämtats från
rapporter och tidskriftsartiklar.
De faktorer som kan påverka personaldosens storlek och fördelning på olika arbeten och personalkategorier har indelats i tre grupper ned avseende
på om de är av administrativ eller teknisk natur
eller har direkt inverkan på strålskyddet vid ett
enskilt arbete. Synpunkter på detta och myndigheters krav (se nedan) har inhämtats på följande
sätt:
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a)

genom samtal med strålskyddspersonalen,
huvudsakligen den ansvarige gruppchefen,
och egna iakttagelser vid besök på kärnkraftverken under våren 1978

b)

genom samtal med personal på ASEA-ATOM,
dels sådana som under revisionsavställningarna arbetar på kärnkraftverken, dels
sådana som medverkar i konstruktionsarbetet

c)

genom erfarenheter från tidigare studiebesök på kärnkraftverk i USA och Japan

d)

genom litteraturstudier.

Ytterligare en faktor som påverkar personaldosen är myndigheters krav. Besök gjordes därför
i juni 1978 hos Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
och Statens Anläggningsprovnings (SA) provningssektion i Täby för att diskutera SKI:s krav på
återkommande besiktning m m. SSI:s utsläppskrav
för vatten har också varit föremål för en mindre
utredning.
Ett försök har också gjorts att uppskatta de
framtida personaldoserna vid de idrifttagna
kärnkraftverken.

Sida 1

Kapitel 2

2.

DOSERFARENHETER

2.1 Allmänt
Under åren 1971 till 1977 har sex kärnkraftblock
tagits i drift i Sverige. Några data för dessa
framgår av tabell 1. Antalet effektiva fulleffekttimmar (EFPH) är ett mått på hur lång tid
blocket har varit i drift och används ofta som
tidskala vid jämförelse av strålningsnivån i
olika reaktorer.

Tabell 1

Data för de svenska kärnkraftverken

Effekt
Leverans- EFPH vid reel
datum
visionsavst.
(MW) (MW) månad år
1977

term

Kraftverk/block

Leverantör

Typ

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2

ASEA-ATOM

BWR

Ringhals 1
Ringhals 2

ASEA-ATOM

BWR

Westinghouse

PWR

2440

800

maj

Barsebäck 1

ASEA-ATOM

BWR

1700

570

juli 1975

Barsebäck 2

ASEA-ATOM

1700

570

juli 1977

1)

ASEA-ATOM

BWR

BWR

1365

1700

2 270

440

570

750

febr

dec

jan

1972

1974

1976
1975

Uppskattat värde utgående från elektrisk bruttoproduktion. Värdena för BWR kommer från ASEA-ATOM.

27 600
14 300

8 500
11 5001)

12 700
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De erhållna personaldoserna under denna tidsperiod har sammanställts i tabell 2, som med
några mindre ändringar är tagen från referens
1. Med dos avses här och i fortsättningen, om
inte annat anges, extern stråldos (helkroppsbestrålning) . Intaget av radioaktiva ämnen
har varit så litet att ingen nämnvärd intern
stråldos har erhållits.
Det framgår av tabell 2 att kollektivdoserna
i allmänhet ökar med tiden, även om en stabilisering kan skönjas för Oskarshamnsverket.
En viss variation i den årliga dosen kan förutses bl a på grund av att revisionsarbetenas
omfattning är olika stora. De båda högra kolumnerna relaterar dosen till nyttan av bestrålningen, d v s den producerade elektriska energin respektive den installerade elektriska effekten. I det senare fallet relateras kollektivdosen till verkets storlek och i det förstnämnda fallet även till hur bra driften har
varit.
Bortses för varje verk från det första året
så är det en ganska konstant andel av personaldosen som crhålles av entreprenörspersonal,
d v s personal som ej är fast anställd hos
kraftbolaget. Denna andel är ca 80 % för Barsebäck och Oskarshamn samt ca 70 % för Ringhals. Den övervägande delen av dosen tas således av personal utifrån, främst i samband
med de planerade avställningarna för revision
och bränslebyte. Denna personal kan samma år
arbeta i mer än en anläggning. Ett centralt
dosregister i Studsvik möjliggör en enkel och
snabb uppföljning av individens dosbelastning
i sådana fall.
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Kollektivdoser erhållna i de svenska kärnkraftverken

Kraftverk/år
Oskarshamn
1971
1972
1973
1974
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Kollektivdos (manrem)
egen pers. entrepr. totalt

0,1
1,7
7,1

manrem '
per MW år

manrem '
per MW och år

0,01
0,02
0,07

2,5

2,6

0,38

7,8
22,7

9,5
29,8

1975

19
17

118
67

137 3 )
84

0,06
0,12
0,71
0,13

1976
1977

51
52

272
241

323
293

0,51
0,42

1

2

119
140
484

166

0,06
0,32

0,001
0,11

202
666

0,26
0,76

0,13
0,42

10

0,05
0,20
0,17

0,02

Ringhals
1974
1975
1976
1977

1
47
62
182

0,13
0,08
0,32
0,29

Barsebäck
1975

5

1976
1977

19
19

5
67
83

86
102

0,15
0,09

1)

Avser kollektivdos per enhet producerad elektrisk energi.

2)

Avser kollektivdos per enhet installerad elektrisk nettoeffekt och år.

3)

Byte av matarvattenring i Oskarshamn 1 medförde en extra dos på ca 50 manrem.
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Tabell 3, som också har tagits från referens 1,
visar dosen i medeltal till den egna personalen
och till entreprenörspersonalen. Med få undantag är medeldoserna lika stora till de båda personalkategorierna och ligger klart under en tiondel av den övre gränsen för helkroppsbestrålning , som är 5 rem enligt ICRP:s rekommendationer. En diskussion av hur personaldosen fördelas på olika dosintervall görs i referens 1.
Här kan nämnas att av totalt 3622 registrerade doser 1977 vid de svenska kärnkraftverken
så är endast 130 över 1,5 rem och 7 över 3 rem,
med högsta värdet 4,5 rem.

Tabell 3

Medeldoser till personalen i de svenska kärnkraftverken

Kraftverk/år
Oskarshamn
1974

Egen personal
antal* Vedeldos (rem)

1975

91
81

1976
1977

153
198

Ringhals
1975
1976
1977
Barsebäck
1975
1976
1977

0,21
0,22
0,33
0,26

578
448
958
932

0,30

723
537

0,41

1223

0,13

52
464
666

277
208
441

0,17

40
125
162

Entreprenörspersonal
antal medeldos (rem)

0,15
0,12

1)
Avser antal med tegistrerbar ilos

0,20
0,15
0,28
0,26

0,17
0,26
0,40

0,09
0,14
0,12
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De uppgifter om kollektivdoser och individuella
stråldoser som återges i tabellerna 2 och 3 ger
ingen upplysning om vilka källor som har givit
upphov till dem. För att kunna svara på detta
måste man dela upp personaldoserna på något
sätt, t ex med avseende på kategori av arbete
som har varit dosbelastande. I de följande avsnitten redovisas flera sådana uppdelningar
av kollektivdoserna för 1976 och 1977 baserade på de redovisningar som kärnkraftverken
gör till SSI i kvartalsrapporter och revisionsrapporter (endast 1977). På grund av ofullständigheter i danna rapportering samt för att få
jämförbara värden för alla tre verken har kompletterande uppgifter inhämtats genom direkta
kontakter med verkens strålskyddspersonal.
Trots kompletteringar och utredningar är dock
många enskilda dosuppgifter fortfarande ofullständiga och osäkra, vilket särskilt gäller
för 1976. I avsnitt 3.2
kommer synpunkter att lämnas på hur dosuppföljningen av enskilda arbeten kan och bör ske. I anslutning
till detta kommer även osäkerheten hos dessa
dosvärden att diskuteras.
Det bör redan nu påpekas, att en direkt jämförelse mellan dosvärden för olika reaktorer och
år oftast inte är lätt att göra, eftersom arbetenas omfattning varierar år från år. Det är
förit när man kan göra jämförelser över flera
år som tillförlitliga slutsatser om tendenser
och enskilda avvikelser kan göras. Antalet driftår vid revisionsavställningen 1977 varierar för
de fem reaktorerna i undersökningen från 2 år
till 5 år och är i genomsnitt för kokarreaktorn
(BWR) 3 år. För den andra reaktortypen, tryckvat-
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tenreaktorn (PWR), finns det bara 2 års drifterfarenhet från en reaktor.

Det föreliqgande materialet är kanske därför
i detta avseende inte tillräckligt omfattande,
men enligt min mening kan man ändå redan nu
dra flera intressanta slutsatser.
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2.2 Uppdelning av kollektivdoserna
på drift, revision och övrigt
En grov uppdelning av kollektivdoserna på olika
arbetsuppgifter erhålles om man skiljer på normal drift, revision och övriga arbeten. Man kan
då lättare avgöra för vilka delar av driftcykeln
som dosreducerande åtgärder har största utsikten
att göra nytta.
Med driftdos menas här den del av kollektivdosen som erhålles vid övervakning och normalt
underhåll under drift. Arbetena under ett blocks
planerade avställning för revision (service, underhåll, ev reparationer, ev om- och tillbyggnader m m) och bränslebyte ger upphov till en revisionsdos. Oplanerade avställningar, t ex för
felavhjälpande arbeten under den normala driftsäsongen, onormalt underhåll under drift, avfallshanteringen samt övrig verksamhet utgör
den sista posten, övriga arbeten. Beräkningsmässigt blir den motsvarande personaldosen
skillnaden mellan den totala årsdosen samt
drift- och revisionsdoserna.
Driftdosen har oestämts utgående från personaldosen under månader, då driften enligt rapporteringen har varit lugn och inga avställningar
för åtgärder på radioaktiva system eller andra
dosbelastande arbeten har förekommit. Andra dosbelastande arbeten kan vara för- och efterarbeten i anslutning till revisionsavställningarna.
Korrektioner för bidrag från avfallshanteringen
har gjorts för Oskarshamnsverket båda åren och
för Ringhalsverket år 1977. För Barsebäcks- och
Oskarshamnsverken har efter konsultationer med
strålskyddspersonalen antagits att de båda blocken
bidrar med lika stora driftdoser per driftmånad.
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Revisirnsdoserna är tagna direkt ur kraftverkens rapporter till SSI. För Barsebäcks- och
Oskarshamnsverken har angetts doser som är
summan av de aktuella månadsdoserna. Dessa
har korrigerats för driftdosen för den tid
av månaderna som ett eller båda blocken har
varit i drift (en revision påbörjas och avslutas oftast inte vid månadsskiftena). För
de fall att ingen revisionsdos har rapporterats har den bestämts på liknande sätt. I förekommande fall har korrektioner gjorts för
avfallshanteringen på samma sätt som för driftdosen. Värdet för Ringhals 2 år 1976 var särskilt besvärligt att bestämma, då service- och
underhållsarbeten gjordes dels under första
kvartalet i samband med en längre, oplanerad
avställning för felavhjälpning (ånggeneratorerna och en huvudcirkulationspump), dels en
halv månad under sista kvartalet (planerad avställning) . Bidragen från båda perioderna ingår i den angivna dosen.
I Ringhalsverket separeras personaldosen i så
stor utsträckning som möjligt på de båda blocken.
En liten del, ca 10 % 1976 och ca 5 % 1977, har
ej gått att fördela. Den oseparerbara dosen har
här fördelats för varje kvartal i proportion
till de båda blockens "säkra" doser för motsvarande kvartal. Detta introducerar en osäkerhet,
som för de totala årsdoserna uppskattas vara max
5 respektive 6 manrem för 1976 och 1977. Dessutom erhålles en extra osäkerhet i de tre delbidragen.

Kapitel 2

Sida 9

Det "r också lämpligt att försöka dela upp personaldoserna för Oskarshamnsverket på de b<Lda
blocken. Förutom det tidigare antagandet om att
driftdoserna per månad är lika stora, så har här
förutsatts att block 2 bara svarar för en liten
del av avfallshanteringen samt att övriga doser
ingående i "övriga arbeten" kan fördelas lika.
Den resulterande dosuppdelningen för 1976 och
1977 finns i tabell 4, till vilken följande
kommentarer kan göras. Driftdosen har ökat från
1976 till 1977 i alla kraftverken om hänsyn också tas till antalet driftmånader (i allmänhet
8 till 10 per block). För Ringhals 1 gäller,
att normalt drifttillstånd inte kan anses föreligga förrän i sista kvartalet 1976, varför
någon jämförelse ej kan göras för denna reaktor,
ökningen är lägst i Barsebäck, ca 25 %, och ca
40 % för övrigt. En del av ökningen kan bero
på att undre gränsen för dosregistrering ändrades i augusti 1977 från 30 mrem till 10 mrem
per månad.
Påfallande är den mycket lägre driftdosen i
Barsebäckverket i jämförelse med de andra kokarreaktorerna, och att i Ringhals tryckvattenreaktorn har en signifikant lägre driftdos
än kokarreaktorn. Det förra beror bl a sannolikt på att detta kraftverk är förhållandevis
ungt och framför allt har kunnat dra nytta av
erfarenheterna från Oskarshamn 2 som har samma
utförande. Vid jämförelse med tidigare år i
Oskarshamnsverket kan man se att driftdosen
ökar med åren. En orsak till detta är de ökande strålningsnivåerna härrörande från aktiva korrosionsprodukter på systemytorna, se avsnitt 3.5.

Tabell 4

Kollektivdoserna (manrem) 1976 och 1977 uppdelade på drift, revision och övriga arbeten
Q)

BarsebHck
Block 1
1977
1976
Drift

n

Revision
Övriga
arbeten

Totalt

Oskarshamn
Block 1
Block 2
1977
1977
1976
1976

5
(^)

10 2 )
(10%)

(6%)

22
(13%)

14
(15%)

20
(17%)

63
(73%)

70
(77%)

199
(87%)

136
(77%)

74
(80%)

94
(80%)

18
(21")

13
(13%)

17
(7%)

18
(ior.)

5
(5%)

3
(3%)

86

102 2>

176

93

14

230

1)

Se texten för förklaring.

2)

5 manrem från block 2.

3)

Fördelning av oseparerbara delen
av årsdosen, se texten.
Bidraget från Barsebäck 2 ingår ej.

117

Rinqhals
Block 1
Block 2
1977
1976
1976
1977
21
(13%)
107
(67%)
32
(20%)

160 3)

23

11

Medelvärden

•o
rt

CD
1976

1977
17 4 )

(6%)

(25%)

15
(5%)

13
(11%)

(8%)

320
(32%)

10
(23%)

241
(88%)

90
(74%)

174
(82%)

49
(12%)

22
(51%)

18
(7%)

19
(15%)

20
(10%)

3923)

4 3 3)

274 3 >

122

211 4)

CL.
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De lägre driftdoserna i Ringhalsverkets PWR
är delvis en följd av att turbinanlaggningen
ej innehåller någor radioaktivitet, men kan
också bero på att reaktordelen kräver mindre
övervakning och underhåll under drift.
Än en gång bör påpekas att de här presenterade
driftdoserna är idealiserade doser som förutsätter lugn drift och således ej motsvarar vad
andra kanske skulle vilja mena med driftdos,
t ex inklusive även dosbidraget från kortare
avställningar (felavhjälpande arbeten, t ex
orsakat av ventilläckage).
Erfarenheterna från 1976 och 1977 visar att
den normala (lugna) driften kräver i genomsnitt en tiondel av den årliga kollektivdosen, medan revisionsperioden svarar för nästan 80 % och övriga arbeten för drygt 10 %.
Motsvarande värden för enbart BWR blir nästan
desamma.
De dosreducerande åtgärderna skall alltså i första
hand inriktas på att minska doserna under de planerade avställningarna. Av visst intresse är det
dock att undersöka vilka faktorer som bidrar till
att Barsebäcksverket har så låg driftdos, liksom
även om det finns någon principiell skillnad mellan driftdoserna för reaktordelen i en PWR respektive i en BWR. Det är viktigt att driftdosen
inte tillåts öka okontrollerat år från år, utan
stabiliseras på en godtagbar nivå.
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2.3 Uppdelning ?v kollektivdoserna
på olika kategorier av arbeten
Av föregående avsnitt framgår det, att merparten av ett kärnkraftverks årliga kollektivdos
erhålles under den planerade avställningen för
revision och bränslebyte, då en mängd olika arbeten pågår. För en del av dessa följer man upp
och noterar den stråldos de medverkande personerna får, särskilt om arbetet förutses ge en
ej ringa dos. Skyldighet föreligger att i förväg anmäla ett sådant arbete till SSI om personaldosen beräknas bli större än 10 manrem.
Till SSI redovisas även alla arbeten som har
givit mer än 3 manrem.

Intresset för att få reda på vilka arbeten som
bidrar till kollektivdosen har medfört att dosuppföljningen har blivit mer omfattande på sista
tiden, även om detta varierar mellan kärnkraftverken. De tillgängliga uppgifterna för 1976
och 1977 har samlats i tabell 5, uppdelade på
olika kategorier av arbeten. Doserna är där
angivna i manrem med en decimalsiffra, vilket
inte behöver återspegla noggrannheten i dosuppgifterna. Om ett dosvärde, eller del av
det, har uppskattats, återges det utan decimalsiffra.
Om Ringhals 2 år 1976 undantas så härrör i genomsnitt mer än 90 % av den i tabell 5 redovisade dosen från arbeten utförda i samband med
revision, och resten kommer huvudsakligen från
arbeten under oplanerade avställningar och från
avfallshanteringen. Av revisionsdosen är det dock
bara mellan 37 % (Oskarshamn 1 1976) och 88 %
(Ringhals 2 1977) som återfinns i tabellen.

Tabell 5

Kollektivdoserna

(manrem) 1976 och 1977 uppdelade på olika kategorier av arbeten

Barsebäck
1977
Block 1

Arbete

Oskarshamn
1976
Block 1 Block 2

1. Demontage och montage av
reaktortanklocket samt
tillhörande arbeten
(bl a bassängsanering)

1,0

5

2. Övriga arbeten i reaktorhallen (BWF)

2,5

3. Bränslehantering

-

(PWR)

4. Övriga arbeten med anknytning till bränslebytet (PWR)

_

Ringhals

1977
Block 1 Block 2

1,0

9,0

2,8

11

5

6,0

2,2

-

-

-

-

_

_

_

_

1976
Block 1 Block 2

7,8

1977
Block 1 Block 2

10,9
-

-

2,8
-

_

30,3

5

,

8

- 1 3 , 3

W
Ä
T:.
ft

5. Drivdonsservice (BWR)
(antal åtgärdade drivdon)

®
(.38)

6. El- och instrumentarbeten

1.5

7. Pumparbeten

0.7

6.0
6.0

11,3
11,3
(20)

7.9
(25)

24,5
24,
5
)

11,0
11,0
(15)

29,6
29,
6
(1 L)

-

0,2
2,3

0,5

1. 8

0,5

13.2
(12,4)

9,0

4. 4

18,0
(10,6)

42,3
42,3
(35)

ro

6,6

1 ,1

3, 7

7,0

15,9

3 ,0

25, 6

6,5

60,1
(28,0)

4 ,2

O)

8. Ventilarbeten

(varav om- och tillbyggn)

15.8

u>

Tabell 5

forts

Arbete

Barsebäck.
Oskarshamn
1977
1976
1977
Block 1 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2

Ringhals
1976
Block 1 Block 2

9. Anggeneratorarbeten
(PWR)
10. Återkommande besiktning inkl
tillhörande
arbeten l^

3,8

5.5

12,5

11. Om- och tillbyggnads
arbeten (ej ventilarbeten)
12. övriga mekaniska
arbeten

3,9

13. övriga arbeten under
revision

1.2

14. Avfallshantering

0.1

15. Turbinarbeten (BWR)
Totalt uppdelad dos
Årsdos
Totalt uppdelad dos .^.
Arsdos

1)

Se kommentar i texten

38,2

10

12

8.5

17,0

19,4

7,0

9,2

3,0

5,3

1

19

0,2

47,1

88,7

97

230

93

39

39

51

16,3

1977
Block 1 Block 2
-

125,9

45,4

26,9

24 ,4

13,5
14.4

H-

2

4

9,7

0,9

2,5

107,9
176

72,0
117

92,0
160

61

62

58

2, 1

7,5

2,2

0,7

5,9

3,2

3 ,7

5,4

20, 1
43
47

10 ,1
236 , 2
392
60

221, 3
274
81

r+
(D
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I medeltal har denna andel ökat från 55 % 1976
till 69 % 1977. Den mest noggrannt specificerade uppdelningen ges i revisionsrapporterna för
1977 från Ringhalsverket. Andelen uppdelad dos
av årsdosen för varje reaktor och år varierar
en hel del, som framgår av tabellen. Medelvärdet har här ökat från 48 % 1976 till 61 % 1977.
Den del av den årliga kollektivdosen som ej återfinns i tabell 5 består av flera delar:
a)

Med undantag för en liten del av turbinarbetena i Ringhals 1 så är ingen del av driftdosen medtagen. I Ringhals har man visserligen delat upp driftpersonalens dos på drift
och revision, men inte vidare angett vilka
arbeten som givit doserna.

b)

För många arbeten, som uppskattas ge låga
persondoser, t ex mindre än 50 eller 100
mrem, görs ej någon särskild dosuppföljning.

c)

Servicepersonal av olika slag (sanerare,
ställningsbyggare, isolerare m fl) följs
sällan upp. De har ofta många små arbeten
på olika håll. Av samma skäl är det ofta
så att inte heller strålskyddspersonalen
följs upp annat än vid de stora doskrävande arbetena.
I Oskarshamnsverket ingår enligt uppgift
strålskyddspersonalens doser i en arbetsdos endast om de har varit med under hela
arbetet.
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Likadant är det i Ringhals, där en separat
dos för strålskyddet 1977 endast är redovisad för anggeneratorarbetena. I Barsebäck
däremot ingår strålskyddspersonalens dosbidrag i alla de redovisade doserna.
d)

Andra personer, som det kan vara svårt att
registrera på specifika arbeten, är kemister, reaktorfysiker, väktare, ledningspersonal (chefer på verket) och besökare av
olika slag.

Det är därför med säkerhet så, att flera av arbetena i tabell 5 skall tillskrivas högre doser.
Framför allt gäller detta el- och instrumentarbeten, ventilarbeten, övriga mekaniska arbeten
och övriga arbeten under revision.
Det är min uppfattning att dosuppföljningen kan
bli effektivare, även om man måste acceptera
att det ej går att få den hundraprocentig. En
så fullständig som möjlig uppdelning av årsdosen möjliggör emellertid en bättre analys av
var dosreducerande åtgärder bäst behövs och
kan göra största nyttan.
Doserna i tabell 5 har räknats om till procentuella andelar av årsdosen, och resultaten återfinns i koncentrerad form i tabell 6. Nedan följer några kommentarer till de olika arbetena och
tillhörande doser.
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Procentuell uppdelning av kollektivJoserna 1976 och 1977
på olika kategorier av arbeten ')

Arbete
1. Demontage och montage av reaktortanklocket samt tillhörande
arbeten
2. övriya arbeten i reaktorhallen
(BWR)
3. Bränslehantering (PWR)

hög-lig

medelvärde

1976/1977

5-1

2,8

11

5-1
—

3,1
—

2

-

_

19-5
2-0

10,3

6. E l - och instrumentarbeten
7. Pumparbeten
8. Ventilarbeten
9. Anggeneratorarbeten (PWR)

4-0,5
16-3
-

1,4
11,6 3 >
-

4. övriga arbeten med anknytning
till bränslebytet (PWR)
5. Drivdonsservice (BWR)

10. Återkommande besiktning inkl
tillhörande arbeten 7)

12-3

11. Om- och tillbyggnadsarbeten
(ej ventilarbeten)

17-6

5
0,4

7,l(4-5) 8 )

16/1
15/2
9/46 4>
10

12. övriga mekaniska arbeten

8-2

4,2

5/1

13. övriga arbeten under revision
14. Avfallshantering •*'
15. Turbinarbeten (BWR) 6 )

8-1
9-0
8-0

3,1
3,2

2/1
2
_

Totalt uppdelad dos

62-39

1)

100 x dos enl tabell 5
årsdos

2)
3)
A)
5)
6)
7)
8)

Medelvärde anges om minst fem värden finns
Exklusive om- och tillbyggnader 8,5 %
Se kommentar i texten

53

Exklusive Oskarshamn 1 max 2,5 Z och medelvärde 1,3 1
Exklusive Oskarshamn 1 max 2,7 X och medelvärde 1,3 Z
Se kommentar i texten
Exklusive kontrollarbeten (montagekontroll).

47/81
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Doserna för nödvändiga för- och efterarbeten,
exempelvis av- och påisolering, ställningsbyggande och sanering, bör enligt min mening ingå
i den dos som redovisas för ett arbete (helst
också strålskyddets dos, om denna ej är försumbar) . För de i olika rapporter till SSI redovisade doserna är detta många gånger inte fallet,
även om en klar förbättring har skett från 1976
till 1977. Där så har varit möjligt, har uppskatt
ningar gjorts med hjälp av strålskyddspersonalen
för att få dosuppgifterna så fullständiga som
möjligt. Det bör också påpekas ännu en gång,
att omfattningen av de olika arbetena kan variera år från år, så att en direkt jämförelse
inte alltid är möjlig.
1.

2emgnta2e_och_mgnta2e_av_reaktortanklgcket

Saneringen av reaktorbassängen ger mellan 0,5
och 4 manrem i en BWR. I värdet för Oskarshamn
1 1977 ingår en onödig dos på 2 manrem förorsakad av en extra öppning av reaktortanken på
grund av ett extra byte av bränsleelement. Den
totala dosen innehåller också ett litet bidrag
från av- och påsättning av inneslutningens kupol.
I Ringhals 2 ägde inget bränslebyte rum 1976,
varför erfarenheter här bara kan redovisas för
1977. Detta år gav saneringsarbetet ca 8 manrem.

I Barsebäck 1 härrör dosen från utbytet av matarvattensegmenten samt efterföljande dekontaminering
och inspektion av de uttagna segmenten. Det mesta
av dosen har troligen erhållits i den aktiva verkstaden.
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I Oskarshamn 1 och Ringhals 1 1977 har ca 3 manrem erhållits vid inspektion och arbete på fuktavskiljaren. 1976 gav ombyggnad av bränslet i
Oskarshamn 1 ca 6 manrem. Själva bränslebytet
i svenska BWR ger ingen annan dos än den som
erhålles från bassängerna i reaktorhallen (bakgrundsstrålning) . Doserna för Oskarshamnsverket
är inga egentliga arbetsdoser utan summan av doserna för de personer som arbetat i reaktorhallen
(exklusive punkt 1 ) .

3.
4
•

§£MD§l§l}aDt§EiD2-iE!?Bi

ocn

De höga stråldoserna i samband med bränslebytet
i en PWR jämfört med i en BWR beror bl a på den
dåliga bassängreningen. Detta leder både till
signifikant högre dosrater vid bränslehanteringen
och till mycket höga ytdosrater på komponenter
och bassängväggar när reaktorbassängen är tom.
En följd av det senare är också den högre dosen
i PWR under punkt 1. Reningen av bassängvattnet
sker med ett mekaniskt system, som vid leveransen ej var utrustat med strålskärmar! Filterbytena gjordes av strålskyddspersonalen och medförde en dos på 1,5-2 manrem, som ingår i dosen
för avfallshantering.
Bränsletransportutrustningen gick sönder under
bränslebytet. De nödvändiga reparations- och
justeringsarbetena svarar för ca 9 manrem, och
fortsatta arbeten på denna utrustning under november och december gav nästan 4 manrem.
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Drivdonens uppgift är att föra styrstavarna in
och ut ar reaktorhärden. Av säkerhetsskäl måste
de ha en regelbunden kontroll och service. Antalet drivdon som plockas ned för detta ändamål
under den årliga revisionen varierar av olika
skäl, se tabell 5. I de angivna doserna ingår
förutom nedtagning, kontroll, service och återmontage av drivdonen även nödvändiga för- och
efterarbeten. För Ringhals 1 t ex betyder det
att endast 24 manrem 1976 och 35 manrem 1977
härrör från de egentliga drivdonsarbetena, men
dessa värden omfattar även dosbelastningen vid
demontage och montage av samtliga drivdonsmotorer.
Relateras doserna (för Ringhals 1 1976 hör 1.4
manrem inte till revisionsperioden) till antalet åtgärdade drivdon är variationerna stora,
från knappt 0,2 manrem per don till 2,6 manrem
per don. Av tabell 6 framgår det att drivdonsservicen i medeltal svarar för 10 % av årsdosen
och är ett av de två mest dosbelastande arbetena
i en BWR.
7.
Arbeten med en eller flera av nuvudcirkulationspumparna svarar i allmänhet för hela dosen. I
Barsebäck 1 och i Ringhals 1 1977 kommer halva
dosen från arbeten med resteffektkylpumparna
(system 321). De rapporterade doserna varierar
ovanli.jt kraftigt, från 0,5 manrem till 16,8
manrem.
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Ventilarbetena är det andra av de två mest dosbelastande kategorierna av arbete i en BWR, där
en mycket vanlig åtgärd är ompackning, d v s
förbättring av tätheten. Andra vanliga åtgärder (oberoende av reaktortyp) är reparationer
och provningar, t ex provtryckning av skalventiler. Dosen per åtgärdad ventil är ofta liten,
men kan ibland bli några manrem. Det stora antalet ventiler i en BWR medför ändå att dosbelastningen blir stor i denna reaktortyp.
Bidragande är även i flera fall om- och tillbyggnader. I Ringhals 1 1977 bidrar dubblering och
flyttning av dränageventiler med 28 manrem. Dubblering av ventiler i reningssystemet för reaktorvatten (system 331) har gett 11 manrem och
6,5 manrem i Oskarshamn 1 respektive 2.
I Ringhals 2 är det en avtappningsventil från
reaktorkylsystemet som svarar för ca 70 % av
den totala ventildosen under de båda åren. Under 1976 svarade åtgärder på denna ventil för
mellan 10 och 15 % av hela årsdosen.
9.

Ån2generatorarbeten_^PWR)_

Anggeneratorarbetena är de mest doskrävande i
en PWR på grund av de höga dosraterna på arbetsplatsen, från flera rem/h upp till 14 rem/h (värden från 1977 års arbeten). Den relativt låga
dosen 1976 kommer från ett ombvggnadsarbete.
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Dentingnroblemet förorsakade ett mer omfattande arbete under revisionsperioden 1977. Virvelströmsmätningarna och slamsugningen av sekundärsidan är normalt förekommande arbeten och svarar
för 25 % (32,4 manrem) av hela dosen. Uttag av
prover på en tub och en bit av en stödplåt svarar för 43 % och är liksom den förebyggande tubpluggningen (20 %) förorsakade av dentingproblemet. Den resterande delen av dosen är helt onödig och kommer från arbetet med en tappad manlucka
(14 manrem). Korrigeras årsdosen 1977 för de här
"onormala" arbetena finner man att de normala
ånggeneratorarbei-ena ger ca 18 % av årsdosen.
Enligt uppgift har ånggeneratorarbetena under
1978 års revisionsperiod gett ca 40 manrem.

10.

Återkonunande_besiktning

Kravet från SKI
på återkommande besiktning
av komponenterna i kärnkraftverk medför en stråldos. Under rubriken återkommande besiktning redovisas en dos, som i medeltal i en BWR är 7 %
av årsdosen och gör arbetet till det tredje i
ordningen med avseende på dosbelastning. I Ringhals 2 svarade detta arbete för 10 % av årsdosen
1977. I allmänhet tas hela dosen under revisionsperioden, men i Barsebäck 1 erhölls 20 % efteråt.
Där det är möjligt från st.rålskyddssynpunkt kommer man i Ringhalsverket i fortsättningen att utföra besiktningsarbetet under drift.
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För Ringhals 1 1976 och för Barsebäck 1 har
det ej varit möjligt att uppskatta dosen för
tillhörande arbeten. Av revisionsrapporterna
1977 från Ringhals framgår det att ställningsbyggande samt av- och påisolering svarar för
35 till 45 % av hela dosen. För reaktorerna
i Oskarshamn uppskattar man motsvarande andel till mellan 10 och 35 %.
Med undantag möjligen för Barsebäck 1 har man
till återkommande besiktning hänfört alla doser som erhållits av materialprovare (se tabell
7). En undersökning på Statens Anläggningsprovning (referens 10) visar, att 1977 endast 46 %
av materialprovarnas kollektivdos kommer från
personal, egen och inlånad, som varit sysselsatt med återkommande besiktning inklusive provning. Resten härrör från montagekontroll vid
ändringsarbeten, reparationer och nymontage.
Hur dosen för tillhörande arbeten skall fördelas på återkommande besiktning och montagekontroll är ej så enkelt att avgöra. Uppskattningsvis är det endast 50-65 % av den för återkommande besiktning redovisade dosen i Oskarshamns- och Ringhalsverken som verkligen hör till
detta arbete.
Mot denna bakgrund är beteckningen på detta arbete missvisande och bör kanske ändras till "kontrollarbeten och besiktning" (referens 10). Alternativt kan en uppdelning på dessa två kagegorier av arbeten göras. Fördelen med detta är
att man klart ser den dos som förorsakas av myndigheternas krav på återkommande besiktning.
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Det som verkligen är återkommande besiktning i en BWR
svarar alltså i medeltal för bara 4-5 % av årsdosen och är därmed inte längre så betydande.
Man måste dock nämna, att dispens på grund av
höga strålningsnivåer har erhållits för många
av besiktningsarbetena som skulle ha utförts
1977. De insparade doserna har uppskattats till
ca 280 manrem i Ringhals 1, ca 30 manrem i Ringhals 2 och ca 20 manrem i Oskarshamn 1. Återkommande besiktning är alltså ändå ett arbete, där
dosreducerande åtgärder torde bli nödvändiga.

11.
Om- och tillbyggnadsarbeten utföres för att förbättra driften och kontrollen av reaktorn. Det
kan vara en systemändring, som samtidigt är följ
der, av ökade säkerhetskrav. Ett exempel på detta
är de omfattande ombyggnadsarbetena under 1977
på delar av nödkylningssystemen (system 322 och
323) i inneslutningens wet-well, vilka i Oskarshamn 1 och Ringhals 1 svarar för hela dosen. Ett
annat arbete är förbättringar på dränagesystemet
(system 352). I detta fall kan dosbelastningen
även motiveras av att det utförda arbetet bör
ge en sänkt dosbelastning i framtiden.
De om- och tillbyggnadsarbeten, som utförts de
två sista åren, har gett ej försumbara dosbidrag
Detta gäller särskilt om också motsvarande ventilarbeten beaktas. Som exempel kan nämnas att
alla om- och tillbyggnadsarbetena i Oskarshamn
2 1977 svarar för en fjärdedel av årsdosen.
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Övri2a_mekaniska_arbeten

övriga mekaniska arbeten består ofta av flera
mindre arbeten på rörsystem och komponenter,
som till exempel värmeväxlare. Maximalt har
enskilda arbeten givit upp till 7,5 manrem,
men totalt ger den här kategorin av arbete
sällan något större bidrag till årsdosen.
13.

Övri2a_arbeten_under_revision

Under den här beteckningen har samlats diverse
arbeten som utförts under revisionsperioderna.
Uppföljningen av arbetsdoser i Oskarshamnsverket har ej varit så upplagd, att den här typen
av arbete har kommit med. Som exempel på arbetsuppgifter kan nämnas sanering, dekontaminering
av komponenter och byte av lampor. I allmänhet
är doserna små, men doser på flera manrem förekommer. Städningen av inneslutningen i Ringhals
1 gav 1976 3,6 manrem.
14.

Avfallshantering

Dosen för avfallshantering i en BWR kommer från
inspektioner, servicearbeten och saneringar i
avfallsstationen samt från transporter av kokiller och sopor. Det dagliga arbetet i avfallsstationen sker mestadels i kontrollrummet och ger ingen dos. En stor del av doserna
härrör från kokilltransporterna. Ett undantag
är Ringhals 1 1976, då sanering och tankrengöring gav det mesta. I Oskarshamnsverket skedde
en omfattande flyttning av kokiller i slutet av
1976 och början av 1977. Totalt gav dessa transporter under de båda åren 7,6 manrem respektive
5,7 manrem.
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Den högre totala dosen 1977 beror på ombyggnadsarbeten. Värdena för 1976 och 1977 anses ej normala, och 1978 blir dosen för avfallshantering i
Oskarshamnsverket liten. Med hänsyn till detta
kan man säga att avfallshanteringen i en BWR
normalt bara bidrar med några procent till årsdosen.
Troligen gäller samma slutsats för PWR, även
om det bara finns ett uppskattat värde här
från 1977 i Ringhals 2. Dosen härrör från
filterbyten i vattenreningskretsarna och
bassängreningssystemet samt från sophantering och flyttning av avfallstunnor.

15.
Till turbinarbeten räknas här alla arbeten på
någon del av turbingeneratoranläggningen. För
Oskarshamnsverket gäller doserna revisionsperioden, medan doserna i Ringhalsverket har erhållits vid reparationer under drift (bl a ventilarbeten och kondensortubpluggning), i samband
med uppstarten efter revisionen 1977 och av turbinleverantörens personal (endast 1976). Varken
i Barsebäck 1 eller i Ringhals 1 har arbetena
under revisionsperioden givit någon dos.
Att doserna är så mycket större för block 1 i
Oskarshamn än för block 2 bör bland annat bero dels på att block 1 är den enda svenska kokarreaktorn som har haft några nämnvärda bränsleskador, dels på att ångans fukthalt är högre
(en faktor 4-5 högre i block 1 än i block 2 ) ,
vilket innebär att en större mängd aktiva korrosionsprodukter förs över till turbinsystemen.
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En bidragande orsak kan även vara att block l:s
högtrycksturbin är av radialtyp, medan den i
block 2 och övriga svenska BWR är av axialtyp.
Någon uppföljning av dosen för turbinarbeten
under drift har inte skett vare sig i Barsebäcksverket eller i Oskarshamnsverket, men
skall införas i det förstnämnda. Ett typiskt
arbete under drift, men oftast vid reducerad
effekt, är kondensortubpluggning. Erfarenheterna visar att sådana arbeten ger någon eller några tiondels manrem per gång. Antalet
kondensorläckor före 1978 uppges vara litet,
varför den dos det kan röra sig om i de båda
verken också är liten, troligen högst någon
manrem.
Tabell 6 visar att turbinarbetenas dosbelastning
är liten. Undantas Oskarshamn 1 så är den högst
några procent av årsdosen. För att få turbinanläggningens hela dosbelastning skall bidraget
från övervakning och normalt underhåll under
drift också adderas (möjligen skall Ringhals
1 undantas beträffande underhållet).
Sammanfattning
Genomgången av de olika kategorierna av arbete
visar tillsammans med tabell 6 att de mest dosbelastande arbetena i en BWR är ventilarbeten
och drivdonsservice. I medeltal bidrar de båda
med högst ca 10 % av årsdosen, även om det finns
flera fall där andelen kan bli nästan den dubbla.
Det förekommer också att om- och tillbyggnadsarbeten svarar för bidrag av samma storleksordning,
men förhoppningsvis skall den typen av arbeten så
småningom upphöra.
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För PWR är de svenska erfarenheterna än så länge
små, bland annat gjordes ingen omfattande revision eller något bränslebyte under 1976. Detta
år finns därför dosuppgifter bara för fem av
de elva kategorierna av arbete som redovisats
för 1977. De procentuella andelarna för 1976
i tabell 6 har av denna anledning inget större
värde. De utländska erfarenheterna (tabell 17)
stöder dock påståendet, att ånggeneratorarbetena
ger det största enskilda bidraget till årsdosen,
enl tidigare diskussion "normalt" ca 20 % i Ringhals 2. Andra arbeten som bör kunna ge dosbidrag
av storleksordningen 10 % är enligt tabell 6 demontage och montage av reaktortanklocket samt
kanske även återkommande besiktning.
Sammanfattningsvis anser jag, trots det ganska
begränsade erfarenhetsunderlaget, att ovan nämnda kategorier av arbeten är de som har det största
behovet av insatser för att reducera dosbelastningen. Av tidigare nämnda skäl bör också den
återkommande besiktningen i BWR räknas hit.
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2.4 Uppdelning av kollektivdoserna
på olika yrkeskategorier
Från arbetarskyddssynpunkt är det viktigt inte
bara att försöka hålla kollektivdosen i ett
kärnkraftverk så låg som det är möjligt utan •
även att hålla personalens individuella doser
så låga som möjligt. Om kollektivdosen blir
lägre kan det dock anses försvarbart att några få (erfarna och skickliga) personer får en
högre individdos än att många (oerfarna och
mindre tränade) personer får en lägre individdos. Tabell 3 visar att individdoserna
i medeltal i de svenska kärnkraftverken är
låga och med mer än en faktor 10 underskrider det av ICRP rekommenderade högsta värdet
5 rem per år.
Med avseende på strålningsriskerna varierar emellertid de olika arbetena i ett kärnkraftverk
ganska mycket. Det är inte onaturligt att vänta sig att strålskyddspersonalen t ex är mer
utsatta än andra och därför får en högre individdos i medeltal. Detta går att kontrollera.
De individuella doserna sorteras nämligen efter yrkeskategori, och en sammanställning presenteras i kvartals- och revisionsrapporter.
I tabellerna 7 och 8 görs en jämförelse mellan de tre kärnkraftverken 1977 av kollektivdoser respektive individdoser i medeltal för
olika yrkeskategorier.
Det finns inte några skrivna regler för hur en
individ skall yrkeskategoriseras. Detta sker nu
enligt en muntlig överenskommelse mellan SSI och
cheferna för strålskyddsgruppen på respektive kärn-

Tabell 7

Kollektivdoserna 1977 fördelade på yrkeskategorier

Barsebäck
(manrem)
(%)

Yrkeskategori

Strålskyddare
Mek-reparatörer
Servicepersonal
Isolerare
Driftpersonal
Mäterialprovare
El- och instrumentpersonal
Specialarbetare
övriga
Totalt

1)

9,6
46,0
10,5
9,7
7,4
8,2
6,3
0,4
4,3
102,2

9,4
45,0
10,2
9,5
7,2
8,0
6,1
0,4
4,2
100

Oskarshamn
'manrem)
(%)

Ringhals
(manrem)

17,3
148,5
27,7
17,3
17,1
17,9
22,0
0,3
25,2

49,4
330,9
83,9
29,8

293,3

Block 1

2 7 , 4 manrem,

4,1 Z

Block 2

1 2 , 2 manretn,

1,8 %

5,9
50,6
9,5
5,9
5,8
6,1
7,5
0,1
8,6
100

39,6

43,6
33,8
55,1
665,9

1)

(%)
7,4
49,7
12,6
4,5
5.91'
6,5
5,1
8,3

100

Totalt
(manrem)
76,3
525,4
122,1
56,8
64,1
69,7
62,1
0,7
84,6
1061,4

ft

(%)
7,2
49,5
11,5
5,3
6,0
6,6
5,8
0,1
8,0
100

en
0)
O

Tabell 8

Antal personer och medeldoser för olika yrkeskategorier 1977

Yrkeskategori

Strålskyddare
Mek-reparatörer
Servicepersonal
Isolerare
Driftpersonal
Materialprovare
El- och instrumentpersonal
Specialarbetare
Övriga
Totalt

Barsebäck
antal X) (mrem)

Oskarshamn
antal 1) (mrem)

44
319

218

30

144

437

340

124

84

97

286

24

403

33

524

25

85
71

87

102

168

1622>

115

93

192

69

91

95

232

2
90

180

2

48

828

123

Ringhals
antal X) (mrem)

Totalt
antal U

(mrem)

117
1340

652

584

1146
566

216

388

437

279

1190
2452>

82

693

349

184

121

360

285

245

214
-

322

193

145

158
-

236

107

355

155

2
681

124

1125

261

1664

400

3615

294

577

43

392

325
0)
CD
tv>

1) Avser antal med registrerbar dos. För vissa kategorier kan det finnas
identiska personer på alla tre platserna.
2)

Block 1

77 st, 356 mrem

Block 2

85 st, 144 mrem

Crt

a
u>
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kraftverk. Definitionen på en yrkeskategori kan
därför skilja sig något mellan de olika verken.
I stort sett verkar det dock som om kategoriseringen fungerar bra. Risken för fel finns när
någon byter yrke och framför allt vid de tillfällen när någon orutinerad person gör kategoriseringen. Som exempel kan nämnas att personer
ibland anländer sent på kvällen, och då sköts inpasseringsrutinerna av väktare. En viss risk föreligger därför att en individ ej hamnar i samma
yrkeskategori på alla tre verken.
Vad som avses med de olika yrkeskategorierna
behöver i de flesta fallen ej förklaras. Några
undantag finns dock. Kategorin servicepersonal
omfattar sanerare, ställningsbyggare, hantlangare
och diversearbetare i övrigt. Driftpersonalen är
de som tillhör verkets driftavdelning, och där ingår
bl a den skiftgående kontrollrumspersonalen.
Kategorin specialarbetare är svår att definiera
och endast två stycken finns med i 1977 års
statistik. Dessa har troligen hamnat här av misstag och därför bortses från denna kategori i fortsättningen. Antalet personer i kategorin övriga
bör hållas så lågt som möjligt och en uppdelning
göras på övriga kategorier i största möjliga utsträckning.
Tabell 7 visar att mek-reparatörerna är den grupp
som har den i särklass högsta kollektivdosen.
Ungefär hälften av årsdosen faller på denna
kategori arbetare, vilket inte är förvånande med
tanke på den stora mängd underhållsarbeten som utförs. Den näst mest bidragande yrkeskategorin är
servicepersonalen, som svarar för ca 10 % av årsdosen. För övriga yrkeskategorier varierar den
relativa andelen av årsdosen mellan de olika verken,
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men i allmänhet är deras relativa bidrag till årsdosen mellan 5 och 10 %. Ungefär samma slutsatser
kan dras från den motsvarande statistiken för 1976.
På grund av att systemet med yrkeskategorisering
då var nytt, så bidrar gruppen övriga här med
en stor kollektivdos i Barsebäcks- och Oskarshamnsverken.
Vid bedömning av arbetsmiljön är den individuella
dosbelastningen, se tabell 8, av större intresse
än gruppens kollektivdos. De högsta individdoserna får isolerare och strålskyddare. I
Oskarshamnsverket ligger medeldosen för de här
två yrkeskategorierna mellan 0,5 och 0,6 rem. I
Ringhalsverket är motsvarande medeldoser ännu högre
eller nästan 1,2 rem, vilket är tre gånger högre
än medelvärdet för all personal med registrerbar
dos. Den tredje yrkeskategorin i ordningen är
mek-reparatörerna, för vilka medeldosen är större
än 0,5 rem i Ringhalsverket. I Barsebäcksverket
är medeldoserna låga, och det högsta värdet,
0,4 rem, har isolerarna.
Det är inte bara medeldosen som är av betydelse
vid bedömningen av risksituationen för en yrkeskategori utan även dosfördelningen. Som ett mått
på denna har UNSCEAR (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation)
definierat ett tal a = 3,23 S, -/S, där S är den
totala kollektivdosen och S, c är den del av
kollektivdosen som utgör summan av individuella
årsdoser över 1,5 rem (referens 2 ) . Talet 3,23
är relaterat till en referensfördelning, en
lognormal dosfördelning med medeldosen 0,5 rem
samt sannolikheterna 0,1 % och 4,4 % för en dos
över 5 rem respektive över 1,5 rem. För referensfördelningen gäller S, , = 0,31 S, dvs fl = 1.
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Om dosfördelningen är sådan att medeldosen är
mindre än 0,5 rem och Q < 1, så anser UNSCEAR att
risksituationen på grund av strålningsarbetet
kan jämföras med vad som traditionellt anses som
säkra yrken, t ex kontorsarbete eller liknande.
Referens 1 innehåller en utförligare diskussion
av riskerna förknippade med strålningsarbete.
Som ett komplement till tabell 8 återges nedan
från referens 1 tagna värden på ft och högsta
dosen för de tidigare omnämnda yrkeskategorierna
med höga medeldoser.
Verk/yrkeskategori

Medeldos
(rem)

fl

Högsta dos
(rem)

Oskarshamn
strålskyddare
isolerare

0,58
0,52

1,8
0

2,6
<1,5

Ringhals
strålskyddare
isolerare
mek-reparatörer

1,15
1,19
0,57

2,3
2,0
1,4

4,5
3,4
3,4

Som framgår är risksituationen ur ovan nämnda synvinkel inte helt tillfredsställande för de här
yrkeskategorierna med undantag för isolerarna
i Oskarshamnsverket. Enligt uppgift kommer man
i P.inghalsverket att byta ut den nuvarande isoleringen mot spegelisolering, vilket kommer att
minska uppehållstiderna i strålningsmiljön och
därmed också doserna. Samma åtgärd kan behöva
övervägas även i de andra verken i framtiden.
Mek-reparatörernas arbetssituation är i praktiken tillfredsställande, eftersom ca 30 % ej får
någon registrerbar dos, och den relevanta medeldosen därför är ca 0,4 rem.
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För den återstående yrkesgruppen, strålskyddarna,
torde de med yrket förenade riskerna vara uppenbara. Det är svårt att hitta något sätt att
drastiskt minska deras dosbelastning. Alla
generella åtgärder för att reducera kollektivdosen, t ex minskning av strålningsnivåerna eller
av underhållskraven, kommer dock samtidigt denna
personalgrupp till godo och förbättrar deras risksituation.
En uppdelning av kollektivdoserna på olika yrkeskategorier finns också för revisionsperioderna
1977 i Oskarshamns- och Ringhalsverken, se
tabell 9 respektive tabell 10. Revisionsdoserna
i tabell 9 är ej korrigerade för det andra
blockets driftdos eller för avfallshanteringen
(jämför med avsnitt 2.2). Revisionsdoserna i
tabell 10 har inte heller kunnat korrigerats så
att de stämmer med värdena i tabell 4. Avvikelserna
är dock små och saknar betydelse här.
Av tabellerna kan man utläsa att isolerare och
materialprovare har fått praktiskt taget hela
sin dos under revisionsperioderna. Vidare är strålskyddare, servicepersonal och driftpersonal de
yrkeskategorier som får de relativt största
delarna av sin dos utanför revisionsperioderna.
Men denna andel är ändå bara 25 till 50 %.
Beträffande medeldoserna till personalen kan man
observera, att värdena för de tre mest utsatta
yrkeskategorierna under revisionsperioden i
Ringhals 1 ligger mellan 0,5 och 0,9 rem.
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Tabell 9

Kollektivdoser och medeldoser 1977 för olika yrkeskategorier i Oskarshmansverket

Yrkeskategori

Strålskyddare
Mek-reparatörer
Servicepersonal
Isolerare
Driftpersonal
Materialprovare
El- och instrumentpersonal
Specialarbetare
övriga
Totalt

Revision, block 1
Kollektiv- Medeldos
dos
(manrem)
(rem)
6,5

Revision, block 2
Kollektiv- Medeldos
dos
(manrem)
(rem)

Totalt hela året
Kollektiv- Medeldos
dos
(rem)
(manrem)

0,31
0,23
0,17
0,31

6,3
55,4
9,2

0,23
0,25
0,20

17,3
148,5
27,7

8,0

17,3

0,10

4,3

0,50
0,07

6,7

0,11

10,6

0,19

11,0
0,3
14,4

0,17
0,15

8,1
-

0,15
-

0,09

6,3

141,7

0,18

108,2

75,5
11,5
9,3
6,6

0,58
0,34
0,29
0,52

17,1
17,9

0,17

22,0

0,23

0,3
25,2

0,15

0,09
0,20

293,3

0,26

0,19

0,11

1) Avser personer med registrerbar dos

Tabell 10

Kollektivdoser och medeldoser ^1977 för olika yrkeskategorier i Ringhalsverket

Yrkeskategori

Revision, block 1
Kollektiv- Medeldos
dos
(manrem)
(rem)

Revision, block 2
Kollektiv- Medeldos
dos 2)
(manrem)

Totalt hela året
Kollektiv- Medeldos
dos
(manrem)
(rem)

Strålskyddare
16,6
Mek-reparatörer 162,0

0,72
0,54

21,4
149,9

49,4
330,9

1,15
0,57

Servicepersonal
Isolerare
Driftpersonal
block 1

22,0
18,7

0,26
0,89

23,9

83,9
29,8

0,39

12,4

0,19

27,4
12,2

24,3

0,32

0,36
0,14
0,36

20,8

7,7

33,8

40,5

0,17
0,15

8,4

55,1

0,21
0,16

317,3

0,33

246,4

665,9

0,40

block 2
Materialprovare
El- och instrumentpersonal
övriga
Totalt

1) Avser personer med registrerbar dos
2) Uppgift saknas

10,1

6,1
18,9

43,6

1,19
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2.5 Uppdelning av kollektivdoserna
i BWR på olika nuklider
Det kunde vara av intresse att dela upp kollektivdoserna på olika system eller systemgrupper.
Detta är delvis gjort i avsnitt 2.3, men hälften
av arbetena där kan ytterligare delas upp efter
system, t ex pump- och ventilarbetena. Man finner snart att merparten av doserna härrör från
olika prim.Hrsystem, och att denna uppdelning
inte ger så mycket mer än uppdelningen på olika
arbeten. Av större intresse är att gå direkt på
själva källorna och ta reda på vilka radioaktiva
nuklider som bidrar till strålningen. En sådan
undersökning har gjorts för ASEA-ATOMs BWR gällande förhållandena 1977. I dessa reaktorer kommer personalens stråldos i praktiken helt och
hållet från aktiviteten i olika system. Man kan
därför fördela den årliga kollektivdosen på olika
radioaktiva nuklider, när man vet aktivitetens
sammansättning.
Under revisionsperioden 1977 har ytaktiviteten
bestämts på ett tiotal punkter i Barsebäck 1,
Oskarshamn - och 2 samt Ringhals 1. Mätningarna har gjorts med en utrustning som går under
namnet MADAC (Mobil Analysator för Detektering
av Aktiverad Crud), där själva detektorn är en
intrinsic-detektor (Ge) av planartyp. Av praktiska skäl har inga mätningar kunnat göras i
inneslutningen, där annars framför allt huvudcirK:lationskretsarna är av stort intresse, utan
mätpunkterna är med något undantag belägna i
reaktorbyggnaden, huvudsakligen på komponenter
tillhörande kyl- och reningssystemen 321 och 331.
Resultatet av en mätning presenteras som ytaktiviteten och motsvarande ganunaytkällstyrka för de
nuklider som har kunnat identifieras i det upptagna gammaspek tret.
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Med utgångspunkt från MADAC-resultaten har sammansättningen av ytaktiviteten (% av MeV/cm -s)
bestämts för de aktuella systemen i de fyra reaktorerna. För att täcka samtliga kategorier av arbeten har den procentuella källstyrkefördelningen
dessutom bestämts för vattnet i reaktor- och bränslebassänger utgående från vattenkemiuppföljningen
under 1977, för kornformig jonbytarmassa utgående
från aktiviteterna i reaktorvattnet samt för aktiviteten i en PRM-sondfläns (PRM = Power Range
Monitor, flänsarna sitter nära drivdonsmotorerna)
utgående från en analys av prov pd dränage uttaget 1977 i Ringhals 1.
För att undersöka energiberoendet hos sambandet
gammakällstyrka - dosrat har ett antal gammatransportberäkningar gjorts för några typiska komponenter och olika energier. Dosraten har beräknats på komponentytan och på ett par olika avstånd från denna. Resultaten av beräkningarna
ger efter normering vid 1 MeV viktningsfaktorer, med vars hjälp den procentuella aktivitetsfördelningen i ett system kan omvandlas
till en procentuell fördelning på olika nuklider av dosraten utanför systemet.
För de olika arbetena i tabell 5 med undantag
för turbinarbetena har antagits att kollektivdosen härrör från ett av de undersökta systemen eller från en kombination av flera. På detta sätt har den för varje reaktor i tabell 5
redovisade dosen fördelats på olika nuklider
(primärfördelningen). Driftdoserna enligt tabell 4 antas till hälften komma från den kortlivade kväveisotopen N-16, ca 10 % antas komma
från kortlivade aktiva korrosionsprodukter såsom Mn-56 (Tj/2 = 2,6 h ) , Cu-64 (T 1 / 2 = 13,8 h)

Kapitel 2

Sida 39

och Zn-69m (Ti/2 = 13,8 h ) , medan resten förutsätts ha samma fördelning som primärfördelningen.
I Oskarshamn 1 antas dessutom kortlivade klyvningsprodukter i reaktorvattnet ge ca 5 % av
driftdosen. De kortlivade nukliderna utom N-16
antas också bidra något till dosen vid kortare,
oplanerade avställningar. Dosen för turbinarbetena härrör under drift (Ringhals 1) helt från
N-16. Resten av årsdosen förutsätts ha samma
fördelning som primärfördelningen.
Det visar sig att kortlivade aktiva korrosionsprodukter och klyvningsprodukter (Oskarshamn 1)
med dessa antaganden svarar för ca 2 % av årsdosen i alla fyra reaktorerna, medan N-16 svarar
för mellan 3 och 8 %. Tabell 11 visar uppdelningen
av årsdoserna 1977 på olika nuklider. I tabell 12
återfinns kärnfysikaliska data för nukliderna. De
långlivade klyvningsprodukterna består huvudsakligen av Cs-134 (T 1 / 2 = 2 , 1 år) och Cs-137 (T 1 / 2 =
= 30 år) och har bara hittats i Oskarshamn 1
(enda svenska kokarreaktorn med nämnvärda bränsleskador) .
Procentangivelserna i tabell 11 får ej uppfatcas som några exakta värden. Felkällorna är
många, men största inverkan har osäkerheten i
utvärderingen av de uppmätta gammaspektrerna
och osäkerheten vid antagandet om vilket eller
vilka system, d v s vilken eller vilka nuklidfördelningar som bidrar till en viss arbetsdos. En osäkerhet, som speciellt påverkar värdena för Zr-95/Nb-95, är att aktiviteten i PRMsondflänsarna (bidrar till dosen för drivdonsservice) för alla reaktorerna kommer från en
analys i Ringhals 1. Felet i enskilda värden
kan alltså vara ganska stort, men fördelningarna
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Koliektivdoserna

på o l i k a

n u k l i d e r (%)

Barsebäck 1 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Ringhals 1 Medelvärde

Nuklid

N-16 x )
Kortlivade
korr.prod. och
klyvn.prod
Co-58
Co-60
Zn-65
Zr-95/Nb-95

3

6

8

5

6

2

2

2

2

2

20
58

5

10

45
18

61
7

13
50

3

15
35
14
11
15

12
3

13
2

4
10
—

Ag-110m
Långl. klyvn.prod

x)

1 9 7 7 i BWR f ö r d e l a d e

10

9

10
7
2

En liten del av dosen från N-16 kommer egentligen från
den kortlivade kolisotopen C-15 (Tj/2 = 2,3s) som bildas
genom en (n,a)-reaktion med 0-18. Vid sönderfallet utsänds
gammas training med i jämförelse med N-16 något lägre utbyte
och medelenergi.

Tabell 12

Nuklid
N-16
Co-58
Co-60
Zn-65

Kärnfysikaliska data för nukliderna i tabell 11

T

l/2
7,2
71,4

Zr-95
Nb-95
Ag-110m

Gammaenergi
Utbyte
Hedelenergi ModerTvärsnitt
(MeV/son-- (MeV/foton) nuklid
derfall)
(barn) (barn) (barn)
s 4,61
d 0,98

5,26 år 2,50
244
d 0,56
65,5 d 0,73
35,1 d 0,76
253
d 2,74

6,15

0-16

0,75
1,25
1,08

Ni-58

0,74
0,76
0,85

Zr-94

0,075

Zr-95
Ag-109

4,7

Co-59
Zn-64

1)

Termiskt tvärsnitt (2200 m/s)

2)

Resonansintegral

3)

Snabbt tvärsnitt, viktat över klyvningsspektret

l,9-10"5
0,113
37,5
0,82

75
1,6
0,38
60
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bör ändå ge en god uppfattning om vilka nuklider
som är av betydelse, och vissa signifikanta skillnader mellan reaktorerna kan upptäckas.
Bidragen från Zn-65 är ganska betydande i Oskarshamnsreaktorerna. Den stora andelen i block 1 orsakas troligen av dels matarvattenförvärmarna,
som är av aluminiummässing (20 % zink) och dels
av kondensatreningssystemets lägre verkningsgrad
med avseende på lösta föroreningar. I block 2 är
kondensorn invändigt målad med en zinkrik färg.
Källan till Zr-95/Nb-95 ar bränslets kapsling
och bränsleboxarna, där materialet är zircalloy
(98 % Zr). På grund av det tidigare omnämnda
ofullständiga underlaget för aktiviteten i PRMsondflänsarna är det troligt, att värdena för
Oskarshamnsreaktorerna har blivit några procentenheter för stora och snarare bör vara något under 10 %.
De relativt stora bidragen från Ag-110m i Barsebäck 1 och Oskarshamn 2 är förvånande. Nukliden hittas framför allt i dränagesystemet (system 352, kontrollerat läckage), där temperaturen
är låg (25 - 40°C). Någon närmare undersökning
för att identifiera källan har ej gjorts ännu.
Undersökningen bekräftar också den från andra
håll välkända erfarenheten att co-60 är den dominerande nukliden. I de svenska Kokarreaktorerna svarade den i medeltal för halva årsdosen 1977,
med variationer från 35 till 60 %. Gör man det
tankeexperimentet, att de höga förekomsterna av
zink och silver i vissa reaktorer kunde reduceras till samma låga värden som i de andra reaktorerna, så skulle Co-60 bidra med 50 % eller
mer i alla fyra reaktorerna. Minskningen av kol-
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lektivdosen skulle för Oskarshamn 2 dessutom
bli så stor som ca 20 %.
På grund av den långa halveringstiden går uppbyggnaden av ytaktiviteten långsamt, och Co-60
kominer i framtiden att dominera i ännu högre
grad än nu. Kobolt är en förorening i nickel
och förekommer i rostfritt stål med en halt av
ca 0,2 %. ASEA-ATOM specificerar 0,05 % för interna delar i reaktorn. Det förhållandevis stora
tvärsnittet och det höga gammautbytet gör att
Co-60 får så stor betydelse trots den låga förekomsten.
De åtgärder som kan sättas in på materialsidan
för att reducera kollektivdosen är huvudsakligen
möjliga för ännu ej byggda reaktorer. Drifterfarenheterna ger en möjlighet att identifiera
de bidragande nukliderna på det sätt som visats
här, så att materialspecifikationerna kan ändras.
Det är uppenbart, att kobolthalten i rostfritt
stål skall hållas så låg som möjligt, och att
kobolthaltiga material såsom stellit bör undvikas. Detta kan uppnås till vissa extra kostnader .
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2.6 Utländska erfarenheter
I de tidigare avsnitten har de hittillsvarande
erfarenheterna av stråldoser i svenska kärnkraftverk
analyserats. Mot bakgrund av att detta material ännu
så länge är ganska litet är det av intresse att göra
en jämförelse med erfarenheterna från andra länder.
På så sätt får man både en önskvärd komplettering av
det svenska materialet och en möjlighet att bedöma
hur mycket arbetsmiljön i detta avseende kan förbättras.
Den största erfarenheten från driften av lättvattenreaktorer finns i USA. Sedan en tid sammanställs
varje år de av myndigheterna begärda uppgifterna om
registrerade stråldoser i en rapport, där även
data från tidigare år ingår. Förutom medelvärden
av olika slag för de båda reaktortyperna finns i
ett par appendix utförliga data för de enskilda
kraftverken. Med denna information från 1976 års
rapport (referens 3) har tabellerna 13 och 14
sammanställts.
Betraktas samtliga amerikanska reaktorer, tabell 13,
finner man ganska höga medelvärden på kollektivoch medeldoser i förhållande till de svenska värdena
i tabellerna 2 och 3. De amerikanska reaktorernas
data har emellertid i många avseenden större
variationer än de svenska. Den äldsta reaktorn
startade t ex 1961 och elektriska effekten ligger
mellan 48 och 1044 MW. Många av de äldre reaktorerna
måste betraktas som försöksreaktorer. Det är därför
inte förvånande att de också uppvisar höga dosbelastningar, speciellt när kollektivdosen relateras
till den producerade elektriska energin. En reaktor

Tabell 13

Kollektivdoser o c h m e d e l d o s e r till personalen i
amerikanska

OJ

kärnkraftverk

rt

Ax

Typ av
reaktor

Antal
block
1)

Elektrisk nettoeffekt i medeltal
(MW)

Kollektivdos
i medeltal
(manrem)

Manrem
per MW
år 2)

Antal arbetare
per block 3)

Medeldos per
person 3)
(rem)

1973

PWR

11

541

841

2,13

879

0,96

BWR
PWR + BWR

12

512

368

1,30

409

0,90

526

594

1,77

634

0,94

PWR

23
13

613

364

0,99

521

0,70

BWR

14

553

507

1,75

626

0,81

PWR + BWR

32

587

427

1,28

567

0,75

PWR

26

642

309

0,67

428

0,72

BWR
PWR + BWR

18
44

646

2,03

910

0,74

644

670
457

1,12

625

0,73

PWR

30

684

460

1,04

586

0,79

BWR

23

647

549

1,50

776

0,71

PWR + BWR

53

668

499

1,21

669

0,75

1974

1975

1976

1)

Block som driftsatts under året är ej medtagna

2) Avser kollektivdos per enhet producerad elektrisk energi
3)

Avser personer med registrerbar dos

CO

Tabell 14

Kollektivdoser och medeldoser till personalen i
yngre amerikanska kärnkraftverk

Ar

Typ av
reaktor

1974

PWR
BWR

1975

1976

Antal
block
1)

Elektrisk netto
effekt i medeltal
(MW)

Kollektivdos
per block i
medeltal
(manrem)

Manrem
per MW
år 2)

Antal arbetare
per block 3)

Medeldos per
person 3)
(rem)

9

751

331

0,86

578

0,57

6

649

482

1,27

801

0,60

PWR + BWR

15

710

391

1,02

667

0,59

PWR

16

746

245

0,47

437

0,56

BWR

8

828

365

0,81

777

0,47

PWR + BWR

24

774

285

0,57

550

0,52

PWR

15

784

241

0,48

455

0,53

BWR

9

871

243

0,59

n

883

0,28

24

817

242

0,52

615

0,39

Hft

PWR + BWR

1)

Maximalt 3 hela d r i f t å r .

ro

Block som d r i f t s a t t s under året är ej medtagna.

Samtliga block på en station utesluts om något block ej uppfyller dessa v i l l k o r .
2)

Avser kollektivdos per enhet producerad elektrisk energi

3)

Avser personer med registrerbar dos

CO

CL
O)
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har under hela den tid som rapporten omfattar,
1969-1976, kollektivdoser större än 4 manrem/MW år
med högsta värdet 29 manrem/MW år. Flera av de
äldre reaktorerna har haft årliga kollektivdoser
större än 1000 manrem. Medeldoserna till personalen
ligger gott och väl över 0,5 rem. Enligt diskussionen
i avsnitt 2.4 är således arbetsmiljön i det genomsnittliga amerikanska kärnkraftverket ej särskilt god.
För att få en mera rättvisande jämförelse har erfarenheterna från de yngre och modernare reaktorer la
redovisats separat i tabell 14. De medtagna reaktorerna
har högst tre års drift. Några yngre reaktorblock
är ej med, då de redovisas tillsammans med äldre block
på samma kraftverk. Den genomsnittliga drifttiden
är mellan 1,5 och 2 år och lägsta elektriska effekten
är 440 MW. Som synes är dosvärdena här betydligt
lägre än i tabell 13, men fortfarande är de flesta
medeldoserna något högre än 0,5 rem. En jämförelse
med motsvarande svenska värden är bara meningsfull
för 1976 och 1977, då 5 reaktorer med elektriska
medeleffekten 626 MW var i drift. Barsebäck 2 togs
i drift 1977 och tas därför inte med, men medför
en liten osäkerhet detta år, eftersom ingen dosseparering mellan de båda blocken i Barsebäck har
gjorts. De svenska medelvärdena återges nedan.

År

1976
1977

Kollektivdos i
medeltal
(manrem)
122
211

Manrem
per MW
år

0,33
0,56

Antal arbetare
per block

489
700 - 24

Medeldos till
personalen
(rem)

0,25
0,30 - 0,01
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Det är inte så lätt att avgöra om de svenska
kollektivdoserna är bättre eller sämre i förhållande till de yngre amerikanska reaktorerna.
Förhållanden som har betydelse är den högre medeleffekten i amerikanska reaktorer och att medeldrifttiden för de svenska reaktorerna 1977 är 1 år längre
än vad som gäller för reaktorerna i tabell 14
(erfarenhetsmässigt stiger doserna i allmänhet
med tiden under de första driftåren). Trots allt
bör man ändå kunna dra den slutsatsen att de svenska
kollektivdoserna/ uttryckta i manrem per producerad
elektrisk energi, är lägre än motsvarande amerikanska.
Med undantag för 1976 är de individuella dosbelastningarna i USA betydligt högre än i Sverige.
Observera dock, att man tydligen har vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i amerikanska
kärnkraftverk. Såväl kollektivdoserna som medeldoserna till personalen (tabell 14) har minskat för
varje år.
Erfarenheter från drift av lättvattenreaktorer
finns också i andra länder, men i mindre omfattning.
Information om doserfarenheter är många gånger svår
att få tag på i den öppna litteraturen. Av olika
skäl vill .iian inte offentliggöra erhållna doser.
Det går därför ofta inte att göra en sådan sammanställning av doserfarenheterna från andra länder
som här har gjorts för USA. Några exempel kan
emellertid ges för att visa att förhållandena i
Sverige är goda i internationell jämförelse.
Västtyskland är ett av de länder utanför USA som
har haft flest lättvattenreaktorer i drift under en
längre tid. Data i UNSCEAR-rapporten (referens 2)
och i Nuclear Safety (referens 4) ligger till grund
för den västtyska dosstatistiken i tabell 15. Både
kollektiv- och medeldoserna är höga för de tre äldsta

Tabell 15

Reaktorstation

Reaktortyp

Elektrisk
nettoeffekt
(MW)

Kollektivdoser och medeldoser t i l l personalen i
västtyska kärnkraftverk '

Start för
kommersiell
drift

Gundremming

BWR

237

1967

Lingen

BWR

240

1968

Obrigheim

PWR
PWR

328

1969

630

1972

Stade
Wiirgassen
Biblis A

BWR
PWR

640

1972

1150

1975

Kollektivdos (manrem)
1971 1972 1973 1974 1975

0)
T3
H-

Manrem per 2)
MW å r
1973 1974 1975

Medeldos per
person (rem)
1973 1974 1975

382

443

661

665

659

3,4

3,0

3,0

1,37 1,56 1 , 4 7 3 )

605

710

283

433 1026

1,9

7,9

5,6

1,01 1,05 1,40

1338 1235
160

676

586

682

2,3

401»

299

388

2,0
0,5

2,2
0,7

1,22 1,09 1,27
0,44 0,55 0,63
0,11 0,29 0,17

95

498

0,9
2 2 1 ^ 0,4
1

8,9

19

1,1

4)

0,02

1) Uppgifterna för 1973-1975 är hämtade från referens 2 och för 1971-1972 från referens 4
2) Avser kollektivdos per enhet producerad e l e k t r i s k energi (brutto)
3) Medeldosen t i l l den egna personalen är högre: 3 , 4 rem (1973), 2,9 rem (1974) och
2,4 rem (1975)
4) Avser t r o l i g e n endast revisionsdosen. Andra uppgifter finns som anger årsdosen
t i l l nästan den dubbla

0,05

en
p0>

oo
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reaktorerna (demonstrations- och försöksreaktorer).
En viss stabilisering av doserna tycks ha ägt rum,
men avvikande, mycket höga kollektivdoser några år
tyder på att omfattande reparationer eller ombyggnader då har ägt rum. Precis som i USA har de
yngre reaktorerna i allmänhet betydligt lägre dosbelastningar. Kollektivdoserna för de övriga sju
europeiska lättvattenreaktorerna i referens 4 är,
om hänsyn tas till skillnader i elektrisk effekt,
med få undantag, högre än motsvarande svenska värden.
Ofta är de mycket högre.
Japan har t o m 1976 tagit i drift tolv lättvattenreaktorer, sex av vardera typen. Arbetsmiljön i kärnkraftverk diskuteras mycket, av lättförståeliga skäl. Bidragande till detta är också att
stråldoserna i allmänhet har varit höga och att
man inte gärna velat offentliggöra dem. En svensk
miljötidning har publicerat dosuppgifter som erhållits från en japansk antikärnkraftorganisation.
Genom kontakter med de inhemska tillverkarna kan man
på ASEA-ATOM bekräfta att uppgifterna i stort sett
är riktiga. De gäller tre reaktorstationer, där första
blocket togs i drift omkring 1970. Efter några år är
den årliga kollektivdosen i medeltal 500-1000 manrem
per block för BWR (elektrisk effekt 360-780 MW) och
ungefär hälften så stor för PWR (340-500 MW). De
höga stråldoserna beror på de regelbundna och omfattande besiktningarna. Reparationer på rörsystemen
har höjt kollektivdosen ytterligare vid några tillfällen. Trots de höga kollektivdoserna är medeldosen till personalen mindre än 0,4 rem i två av
kärnkraftverken och 0,6-0,7 rem i det tredje.
Den gjorda jämförelsen visar att arbetsmiljön i
svenska kärnkraftverk med avseende på strålningen
är bra i förhållande till den i motsvarande utländska
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kärnkraftverk. Det är ändå av stort intresse med tanke
på de relativt korta drifttiderna i Sverige att också
ta reda på hur kollektivdosen i utländska kärnkraftverk fördelas på olika kategorier av arbeten i
första hand, men även på olika yrkeskategorier.
Även i detta fall kommer de flesta uppgifterna
från USA.
Referens 3 innehåller en procentuell fördelning av
kollektivdoserna 1976 på olika arbetsfunktioner.
En annan rapport från USNRC (referens 5) ger dessutom motsvarande upplysningar för 1974 och 1975. Men
man påpekar att underlaget ej omfattar samtliga
reaktorer, eftersom många kraftföretag ej redovisar
doserna på lämpligt sätt. Fördelningarna från
referens 5 återges i tabell 16 tillsammans med
motsvarande för de svenska kärnkraftverken 1976
och 1977. De amerikanska värdena för underhållsarbeten är summan av vad som kallas Routine
Maintenance och Special Maintenance. De svenska
värdena är tagna från tabell 5 för återkommande
besiktning, avfallshantering och bränslebyte (omfattar med några mindre avdrag de tre första
kategorierna av arbete i denna tabell) samt från
tabell 4 för drift och övervakning. Återstoden av
årsdosen hänförs till underhållsarbeten.

Tabell 16

Procentuell uppdelning av kollektivdosen i ameri
kanska kärnkraftverk efter arbetsfunktion.
Jämförelse med svenska erfarenheter

Arbetsfunktion
1974

USA
1975

1976

Sverige
1977
1976

10,8

10,4

11,4

71,6
3,0
6,9
7,7

71,2

74,5
4,6L>
3,8
5,7

Reaktorns drift och
övervakning
Underhållsarbeten
Återkommande besiktning
Avfallshantering
Bränslebyte

14,0
65,8
2,7
3,5
14,0

5,7
4,8
7,9

1) Se kommentar i avsn'U 2,3

8,0
73,8
9,51>

2,6
6,1
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I stort är fördelningen på olika arbetsfunktioner
densamma i Sverige och USA. Vid en jämförelse bör
man komma ihåg att de svenska driftdoserna också
innehåller en del normala underhållsarbeten som
utförs under drift. Den dos som erhålles under normal
drift är därför säkert procentuellt sett mindre i
Sverige. Bränslebytet ger mindre procentuell andel
i Sverige, vilket kan förväntas eftersom de svenska
reaktorerna med ett undantag är av BWR-typ* och
denna erfarenhetsmässigt ger lägre dos för detta
arbete än reaktorer av PWR-typ, se t ex tabell 17.
En uppdelning av kollektivdosen på olika kategorier
av arbeten har gjorts av Pelletier et al. (referens 6 ) .
De undersökte stråldoser och deras källor hos 8 BWR
och 6 PWR under driftåren 1969 till 1973. Till viss
del motsvarar studien det föreliggande projektet.
Man mötte samma svårigheter med att göra uppdelningen av årsdosen så fullständig som möjlig,
vilket framgår av tabell 17, som i koncentrerad form
innehåller undersökningens resultat. De stora
variationerna hos de procentuella andelarna kan
till en del förklaras av besvären med att bestämma
dosen för ett enskilt arbete. Som bäst lyckades man
fördela tre fjärdedelar av en årsdos på olika
arbeten. Liksom i svenska reaktorer kommer huvuddelen av årsdosen under avställningarna, i medeltal två tredjedelar.
I stora drag motsvarar uppdelningen i tabell 17 den
tidigare använda för svenska reaktorer, men omoch tillbyggnadsarbeten har ej redovisats separat
utan ingår i allmänhet i de olika arbetsdoserna.
Några av arbetena passar inte heller in i den
svenska uppdelningen och redovisas därför för sig.
Flera enskilda arbetsdoser har ej kunnat tas med i

Tabell 17

Procentuell uppdelning av de årliga kollektivdoserna
på olika kategorier av arbeten (referens 6)

Arbete
medelvärde
Arbeten med motsvarighet i tabellerna 5 och 6:
1. Demontage och montage av reaktortanklocket
samt tillhörande arbeten 1)
2,3 Bränslehantering
5. Drivaonsservice (BWR)
6. El- och instrumentarbeten
7. Pumparbeten 2)
8. Ventilarbeten
9. Anggeneratorarbeten (PWR)
10. Återkommande besiktning inkl tillhörande arbeten
14. Avfallshantering 3)
15. Turbinarbeten
Summa
Övriga arbeten:
Avgassystemen
Bränslebassäng inkl reningssystem
Kondensatfilter (BWR)
Huvuäkylkretsarna (PWR) 4)
Totalsumma
1)
2)
3)
4)
5)

1,4

BWR
hög-låg

3,2-0,4
17 -1,0
9,4-0,5
11 -0,6
29 -0,6
16 -0,5

5,5
3,2

3,0
7,8
5,2

antal
värden

12

6,0
2,7

3,6

12
8
13

-

8

0,5

1,2
5

44,1 >

12
15

-1,8
-0,2

5,5-0,9
1,3-0,1
3,9-0,1

3

0,4

6

0,3

4

-

5,1
61,9 5>

antal
värden

8
10
Ul

2,8-0,3
2,8
6,5-0,3
11,1-0,7
4,1
88 -5,1
27
5,6
8,3-0,6
5,2
17 -0,7
mycket liten
56,1

11
7
7

PWR
hög-låg

1,3

9,6-1,4
13 -0,9
10 -0,6

39,7
2,7

6,5

12

-

4,9

medelvärde

10
11
5

14
4
11

1

0,7-0,1
11

-0,8

6

7

För BWR ingår ej bassängsaneringen. Hanteringen av fuktavskiljare och ångseparator bidrar till dosen i BWR, vilket ej
är fallet i svenska reaktorer.
För BWR ingår ocksä mekaniska arbeten på värmeväxlare i reningssystemet. Är i referens 6 för PWR uppdelad på reactor
coolant pumps och charging pumps.
Ar i referens 6 uppdelad på liquid waste treatment och solid waste handling.
Här ingår övriga mekaniska arbeten (dvs ej pump- och ventilarbeten), sanering, filterbyten och avfallstransporter.
Stanner ej med tabell 6-1 i referens 6 pga sammanslagningen av några av arbetena.
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tabellen, då blockets årsdos ej var känd (gäller
kraftverk med flera block). Här finns inte utrymme
för någon mera ingående diskussion av den stora
mängd information som presenteras i referens 6.
Det är dock av intresse att göra en jämförelse med
de svenska erfarenheterna i tabell 6.
För reaktorer av BWR-typ finns det inte något arbete
som svarar för mer än 10 % av årsdosen. Högsta andelen har pumparbetena med ca 8 %, som är mycket
högre än det svenska värdet 1,4 %. I den amerikanska
rapporten har man till pumparbetena även hänfört
vissa mekaniska arbeten på andra komponenter i
reningskretsen, varför den verkliga skillnaden är
mindre. Andra kategorier av arbeten med andelar
mellan 5 och 6 % är avfallshantering, bränslehantering, ventilarbeten och återkommande besiktning. De båda första arbetena är av liten betydelse i
svenska reaktorer, medan ventilar^eten hör till de
två mest dosbelastande arbetena. Beträffande ventilarbetena så sägs det att skillnaden verkar vara
liten mellan doserna erhållna i de båda typerna av
reaktorer. I Sverige har PWR hittills haft lägre
doser i detta fall.
Det näst mest doskrävande arbetet i svenska BWR är
drivdonsservicen, som i USA bara svarar för ca 3 %
av årsdosen. Jämföres doserna finner man dock att
dosen per drivdon är ungefär lika stor. Av intresse
att nämna är också erfarenheterna av turbinarbeten.
Man finner att doserna har varierat mellan 0,8 och
16 manrem. Medelvärdet per år för underhållsarbeten
är 3-4 manrem. Inräknas också den rutinmässiga övervakningen under drift bör medeldosen vara 10-15 manrem.
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Skillnaderna mellan de svenska och amerikanska erfarenheterna av BWR torde till en del bero på de olika
konstruktionsfilosofier som tillämpas i de båda
länderna. Sveriges enda i drift varande PWR har
köpts från USA. Jämförelsen för denna reaktortyp
visar därför inte oväntat att erfarenheterna är
ungefär desamma. I både Sverige och USA ger ånggeneratorarbetena det dominerande bidraget till årsdosen , i USA en dryg fjärdedel i medeltal. De amerikanska doserna har varit mellan 10 och 300 manrem.
De båda näst mest dosbelastande arbetena har precis
som i Sverige varit demontage och montage av reaktortanklocket, medeldos 29 manrem, samt återkommande
besiktning med relativa andelar på ungefär b %.
Som för BWR är även avfallshanteringen av betydelse
och bidrar med ca 5 %.
Referens 6 ger också stråldosen för några större
reparationsarbeten. 1973 utfördes ett arbete på ånggeneratorerna i tryckvattenreaktorn Indian Point som
gav 3500 manrem till ca 2000 personer. Sprickor i
matarvattenfördelare i BWR medför också omfattande
arbeten. Vid ett byte i Millstone Point erhölls
244 manrem.
Erfarenheten av dosrater och doser i lättvattenreaktorer, huvudsakligen amerikanska och med tyngdpunkten lagd på besvärliga arbeten, har vid flera
tillfällen sammanställts av Verna, se t ex referens 7,
Här uppges bl a att arbeten med matarvattenfördelare
i BWR har gett doser mellan 44 och 450 manrem. Byte
av der.na komponent 1974 i Oskarshamn 1 medförde ca
50 manre.n totalt.
Hecht har presenterat erfarenheterna från fyra PWR
byggda av det västtyska företaget Kraftwerk Union
(referens 8 ) . Den månatliga kollektivdosen under
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normal drift har varierat mellan 4 och 24 manrem,
men man hoppas att för de nya reaktorerna detta värde
skall kunna hållas under 6 manrem. Under avställningarna har de mest betydande doserna erhållits
från följande arbeten:
Typ av arbete

Dosområde (manrem)

Bränslebyte (inkl demontage och
montage av reaktortanklocket)
Inspektioner
Reparationer
Förbättringar

9-80
15 - 170
30 - 290
10 - 280

De höga stråldoserna för bränslebyte hänför sig till
den äldsta reaktorn. Ett mera normalt värde är
10-20 manrem. Reparationerna har huvudsakligen berört
ånggeneratorerna i Obrigheim och reaktorkylpumparna
i Biblis A. Hecht anser att den årliga kollektivdosen, exklusive omfattande reparationer, normalt bör
vara 300-400 manrem för de betraktade reaktorerna.
I en rapport av Eickelpasch et al.(referens 9)
analyseras kollektivdoserna erhållna i den västtyska
kokarreaktorn Gundremmingen. Ungefär 75 % av årsdosen kommer från avställningsperioden. Man visar
bl a att dosen för ett enskilt arbete kan reduceras,
trots att strålningsnivåerna och årsdoserna ökar (se
tabell 15). Följande exempel ges:
Typ av arbete

Dos (manrem)
1970

Medelvärde 1975-76

Demontage och montage av
reaktortanklocket
Dito för ångseparatorn
Revision av recirkulations-

5,6
4,9

2,2
1,5

pumparnas tätningar

6,4

5,6
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Beträffande fördelningen av kollektivdosen på olika
yrkeskategorier så har någon för jämförelse med de
svenska erfarenheterna lämplig uppdelning ej hittats,
Referens 3 innehåller visserligen en sådan fördelning för 1976, men förutom strålskyddare är de
övriga personalkategorierna ej identiska med de
svenska. Strålskyddarna svarade detta år för i medeltal 5,8 % av årsdosen i amerikanska lättvatttiireaktorer.
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2.7 Erfarenheter från några av 1978 års
revisionsavställningar
Under utarbetandet av detta kapitel har rapporter från
tre av 1978 års
revisionsavställningar utkommit.
För att börja med BWR så har under våren Oskarshamn 1
och Barsebäck 1 varit avställda drygt 3 veckor. Detta
är avsevärt kortare tid än de två närmast föregående
åren/ då avställningarna har varat mellan 6 och 12
veckor. Den mindre omfattningen av arbetena 1978
återspeglas direkt i de låga revisionsdoserna,
39 manrem för Oskarshamn 1 och 25 manrem för
Barsebäck 1. Båda doserna är mer än tre gånger lägre
än 1977 års värden. En annan bidragande orsak till
de lägre doserna i båda reaktorerna är att strålningsnivåerna ej har ökat sedan förra revisionsavställningen, utan snarare har minskat något.
De i revisionsrapporterna redovisade doserna har
delats upp på olika kategorier av arbeten på samma
sätt som i avsnitt 2.3, se tabell 18, dock med den
skillnaden att uppgifterna har tagits direkt utan
någon diskussion med strålskyddspersonalen, vilket
innebär en viss risk för feltolkning. Beträffande
tillhörande arbeten, gäller framför allt arbetskategorierna 1 och 10, så ingår dessa troligen inte
i dosvärdena för Barsebäck 1.
Doserna för Oskarshamn 1 är de rapporterade doserna
för olika arbeten, uppmätta med penndosimetrar,
kompletterade med uppgifter från en tabell, där de
registrerade individdoserna har fördelats på några
olika kategorier av arbeten, i allmänhet ej identiska med de kategorier som används i denna rapport,
övrig dos är det som blivit över, men skulle troligen
delvis kunna fördelas på vissa av arbetena i tabellen.

Tabell 18

Kollektivdoserna för revisionsavställningen
i Oskarshamn 1, Barsebäck 1 och Ringhals 2
uppdelade på olika kategorier av arbeten

1978
Ö
rt

Arbete

1.

Demontage och montage av reaktortanklocket samt tillhörande arbeten

2.

Övriga arbeten i reaktorhallen

3.

Bränslehantering

4.
5.

Barsebäck 1

(manrem)

(%)

(manrem)

Ringhals 2
(%)

6 ,3

16 ,1

0 ,67

1 ,6
-

4 ,1
-

0 ,78
-

2 ,7
3 ,1
-

Övriga arbeten med anknytning till
bränslebytet (PWR)

_

_

_

_

Drivdonsservice

1,9

4,8

(BWR)

(PWR)

(antal åtgärdade don)
6.

Oskarshamn 1

(1)

E l - och instrumentarbeten

7.

Pumparbeten

0,8

8.

Ventilarbeten

5,9

9.

Anggeneratorarbeten

1] 1

2,0
15,1

2

25, 3
-

16, 2
-

5, 3

3, 4

1,0

3, 8 3)

2, 5

1,5

1,0

0,2

5,5

3,5

16,6

16,0

42,4

10,3
27,2

13,4
4,6

8,6
2,9

4,6

2,9

122,4

78,5
5,9

) inkl till-

12. Övriga mekaniska arbeten
13. övriga arbeten under revision
(BWR)

2,2

0,8
4,4
5,1

Totalt uppdelad dos

31,3

Strålskyddsarbete

2,1
5,8
39,2

Övrig dos
To<-al revisionsdos

5,6
2,0
11,2
13,0
79,8
5,4
14,8
100

0,88
1,96
3,91
0,15
14,72
0,24
10,09
25,05

3,5

7,8
15,6
0,6

58,8
1,0
40,3
100

1)

Endast byte. Service utföres efter avställningen.

2)

Se kommentar i avsnitt 2.3.

3)

Före revisionsperioden gjordes en ombyggnad av bränsletransportutrustningen som gav 10,7 manrem.

OJ
Ui
00

7,7

(PWR)

10. Återkommande besiktning
hörande arbeten

15. Turbinaroeten

5,9

2,3

1,92
(16)
0,24
0,04
4,17

(manrem)

9,2

24,4
156,0

15,6
100
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För Barsebäck 1 har doserna sammanställts från den
systemvisa uppställningen av arbetsdoser. Endast
personal som har förväntats erhålla en persondos
större än 100 mrem för ett visst arbete har fått
särskild dosimeter. Övrig dos härrör därför från
personer som ej burit en sådan extra dosimeter och
skulle till viss del kunna fördelas på några av de
olika kategorie.ua av arbete. Detta förklarar också,
varför den procentuella uppdelningen av revisionsdosen precis som 1977 är så relativt dålig i
Barsebäck 1.
En jämförelse av arbetsdoserna i de
verken skulle underlättas betydligt
kunde ske på ett likformigt sätt, t
med fastställda och väl definierade
olika arbetena.

olika kärnkraftom rapporteringen
ex i en tabell
rubriker för de

Det är intressant att jämföra dosvärdena i tabell 18
med de tidigare erhållna doserna i tabellerna 5 och 6.
På grund av den betydligt lägre revisionsdosen 1976
så får ett sådant arbete som demontage och montage
av reaktortanklocket, vars dosbelastning är oberoende
av revisionens omfattning, en större relativ betydelse.
I båda reaktorerna ger ventilarbetena precis som
tidigare ett av de allra största dosbidragen, större
än 15 %. Det andra arbetet med hög relativ andel av
årsdosen enligt avsnitt 2.3, drivdonsservice, ger
ganska låga doser detta år på grund av liten omfattning av arbetena. Andra arbeten med en relativ
dosbelastning större än 10 % är kategorin övriga arbeten
under revision samt i Oskarshamn 1 arbetena med
reaktortanklocket och turbinarbetena. övriga arbeten
är till största delen sanering i Oskarshamn 1 och
betecknas med Diverse i rapporten från Barsebäck 1.
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Tidigare år har denna kategori av arbete ej noterats
i Oskarshamn 1 och varit liten i Barsebäck 1.
ökningen 1978 torde bero på den utvidgade dosuppföljningen.
Fördelningen av revisionsdosen på olika yrkeskategorier och motsvarande medeldoser till dessa
personalgrupper följer samma mönster som tidigare
har beskrivits i avsnitt 2.4. Isolerarna svarar för
en liten del av kollektivdosen men har den högsta
medeldosen, något mer än 200 mrem, i båda reaktorerna.
För övriga yrkeskategorier är medeldoserna i allmänhet mindre än 100 mrem. Undantag är de mest utsatta
grupperna i Oskarshamn 1, där medeldoserna ligger
något över 100 mrem. De högsta enskilda doserna
är 710 mrem i Oskarshamn 1 och 470 mrem i Barsebäck 1.
Den tredje revisionsrapporten gäller den 8 veckor
långa avställningen i Ringhals 2. Den uppgivna
kollektivdosen, 156 manrem, är 65 % av 1977 års
revisionsdos. Minskningen motsvarar ungefär den
minskade avställningstiden. Doserna i rapporten har
direkt Överförts till tabell 18, vilket i hög grad
har underlättats av den detaljerade redovisningen.
Samma förbehåll för feltolkning som givits tidigare
gäller emellertid även för Ringhals 2, då doserna
ej har diskuterats med verkets strålskyddspersonal,
övrig dos här är totaldosen minus redovisad dos för
samtliga arbeten som följts upp med särskild dosimeter. Detta har skett om persondoserna har förväntats bli större än 50 mrem.
Av tabell 18 framgår att ånggeneratorarbetena med
sina 42 manrem har gett det största enskilda bidraget,
en fjärdedel av revisionsdosen. Positivt är den
kraftiga minskningen från 1977 års höga värde
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(tabell 5 och 6 ) . En grov uppskattning av årsdosen
visar att detta arbete kommer att bidra med ca 20 %
till dosen 1978 (jämför med uppskattningen i avsnitt 2.3). Det näst mest bidragande arbetet har
precis som 1977
varit demontage och montage av
reaktortanklocket. En viss dosminskning har skett,
men arbetet kommer att ge något mer än 10 % av årsdosen. Andra arbeten med signifikanta doser är
återkommande besiktning, trots halverad dos i jämförelse med 1977, och ventilarbeten, där en
kraftig ökning har ägt rum. Ventilarbetena har därmed ungefär
samma betydelse som i de övriga
svenska reaktorerna av BWR-typ.
Revisionsrapporten för Ringhals 2 innehåller inte
många uppgifter om de individuella doserna. Drygt
5 % av antalet personer med registrerbar dos har
fått mer än 1 rem. 1977 var denna andel mer än
dubbelt så stor.
De redovisade erfarenheterna från några av 1973 års
revisionsavställningar leder inte till några
ändringar av de slutsatser och rekommendationer
som gavs i slutet av avsnitt 2.3. Men de illustrerar
den betydelse omfattningen av revisionen
har på de olika arbetsdoserna och deras relativa
bidrag.

Kapitel 3

3.

Sida 1

FAKTORER SOM PÅVERKAR PERSONALDOSENS STORLEK

3.1 Allmänt
Stråldosen för ett arbete beror på strålningsnivån på platsen ocn uppehållstiden där. Strålningsnivån, eller dosraten, bestäms av strålkällans intensitet och utbredning, avståndet till
källan samt ötrålskärmningen däremellan. Uppehållstiden påverkas bl a av åtkomligheten, både
fram till och vid arbetsobjektet samt arbetets
omfattning och svårighetsgrad.
Följande fyra primära åtgärder måste därför övervägas vid konstruktion och drift av kärnkraftreaktorer för att personalens årliga kollektivdos skall kunna hållas på en rimligt låg nivå:
1.

Minskning av strålningens källstyrka (intensitet och utbredning).

2.

Förbättring av strålskärmningen.

3.

Ökning av avståndet till strålkällan.

4.

Förkortning av uppehållstiden i strålningsmiljön (både individuellt och kollektivt).

Det är i verkligheten en stor mängd faktorer
som bestämmer kollektivdosen genom att de var
för sig påverkar en eller flera av de inledningsvis nämnda parametrarna. Genom att undersöka hur detta sker kan man finna om det är
möjligt att göra ändringar, så att kollektivdosen blir mindre. Åtgärderna kan inte alltid
vidtagas var för sig, utan man måste söka en
optimal lösning, där alla faktorerna och kostnaderna för genomförandet har beaktats.
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Olika faktorer av teknisk natur, exempelvis byggnadslayout och komponentval, påverkar utformningen
av reaktorn. Faktorer av administrativ natur, t ex
information och planering, blir av betydelse när
reaktorn har tagits i drift. Vid utförandet av
de olika arbetena finns det också mera direkt
påverkande faktorer, t ex dekontaminering och
övervakning.
Jag kommer i detta kapitel att diskutera några
faktorer som jag bedömer vara av betydelse. De
flesta valdes ut före projektets början, men
några har också tillkommit under arbetets gång.
Jag har valt att diskutera faktorerr.a i följande
ordning: administrativa, direkt påverkande och
tekniska. Några av faktorerna hör egentligen
hemma i mer än en grupp. Nuvarande förhållanden kommer att beskrivas kortfattat, synpunkter ges på hur det bör vara och önskemål om åtgärder att framhållas. I några fall har förändringar redan skett under 1978 som en följd av
gjorda erfarenheter.
Även myndigheterna har krav som inverkar på den
årliga kollektivdosen. Dessa faktorer kommer att
diskuteras i ett avsnitt före de tekniska faktorerna. Andra faktorer av betydelse för dosens
storlek är reaktorns storlek (elektrisk effekt)
och ålder. Detta kominer att beröras i nästa kapitel.
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3.2 Administrativa faktorer

I alla tre svenska kärnkraftverken är strålskyddet organisatoriskt en av grupperna i en av de
många avdelningar som driftorganisationen är
uppdelad på. Strålskyddsgruppen som också handhar dosimetritjänsten, brandskyddet och det konventionella arbetarskyddet består av 15-25 personer, varav ungefär 7-17 är strålskyddstekniker.
Under revisionsavställningarna förstärks gruppen
med inhyrd personal för att klara de utökade arbetsuppgifterna, bl a skiftgång och särskild bevakning av besvärliga arbeten. Många av strålskyddsteknikerna har egna ansvarsområden, t ex
för något av kraftverkets block eller för någon
avskiljbar verksamhet såsom avfallshantering
och återkommande besiktning.
Under avställningsperioderna klagas det ibland
från entreprenörspersonalens sida på att det är
för få strålskyddstekniker. Cheferna för strålskyddsgrupperna håller inte med om detta. Den
ibland ojämna arbetsbelastningen leder till
väntetider, som av olika skäl uppfattas som
långa. Det är dock inte rimligt att dimensionera personantalet för de högsta belastningarna.
Man bör i stället genom bättre planering undvika
sådana höga belastningar på strålskyddet som
dessutom sannolikt leder till sämre strålskyddsarbete och därmed till högre doser. Väntetiden
kr.n dock minskas om strålskyddsteknikerna har
bärbara personsökare.
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Ansvaret för strålskyddet åvilar enligt strålskyddslagen den av strålskyddsmyndigheten (SSI)
godkände radiologiske föreståndaren. I Ringhals
och Barsebäck är chefen för den avdelning där
strålskyddsgruppen ingår föreståndare, medan
det för Oskarshamnsverket är en tjänsteman på
kontoret i Stockholm. I allmänhet finns flera
ersättare, bland andra chefen för strålskyddsgruppen. Det radiologiska ansvaret omfattar
samtliga som arbetar på kärnkraftverket, alltså även personal från andra företag.
Ansvaret för arbetarskyddet åvilar enligt arbetsmiljölagen företagsledningen, vilket i detta
fall torde avse platschefen, d v s driftchefen.
Teoretiskt innebär detta att strålskyddet har
en svagare ställning, eftersom den ansvarige
är placerad på en lägre nivå i hierarkin. Enligt samstämmiga uppgifter från respektive
gruppchef har man för närvarande inga problem
med att få gehör för strålskyddets synpunkter
hos den högre ledningen. Inflytandet är tillräckligt, och väl underbyggda förslag går att få
genomförda. Dessa förhållanden beror emellertid mycket på de personliga relationerna; hur
väl samarbetet mellan ansvariga personer fungerar. Jag anser därför att SSI av principiella
skäl närmare bör utreda om några krav skall
ställas på den radiologiskt ansvariges plats
i driftorganisationen och om handläggaren av
strålskyddsfrågorna, d v s chefen för strålskyddsgruppen, bör ha en direkt kontaktväg till driftchefen.
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Driftorganisationen är i allmänhet uppbyggd så
att samhörande verksamheter, t ex kemi och strålskydd, ingår i samma avdelning. Ett viktigt undantag finns. Från flera håll har påpekats att
sanering och städning på kontrollerat område
inte fungerar bra under revisionsperioderna
om inte strålskyddsgruppen leder verksamheten,
som för närvarande tillhör underhållsavdelningen.
Under revisionsperioderna ökar omfattningen av
detta arbete kraftigt och inhyrd städpersonal
är ofta mycket oerfaren (saknar lokalkännedom
och ofta även kärnkraftpraktik och städerfarenhet). Då sanering och städning är av vital betydelse för strålskyddet, anser jag att denna
verksamhet skall organisatoriskt tillhöra samma
avdelning som strålskyddet eller på något annat
sätt ställas under strålskyddets ledning.
Strålskyddsgruppen har många arbetsuppgifter.
Flera av dessa kommer att diskuteras längre fram.
Bland uppgifterna kan nämnas: dosratmätningar
för att hålla stralningsklassningen aktuell och
som förberedelse inför arbeten under avställningsperioderna, andra förberedelsearbeten såsom anordnandet av tillfälliga strålskärmar, information samt övervakning av vissa arbeten och att
diverse allmänna strålskyddsregler och föreskrifter följs. Jag har inte funnit något som ger anledning till att föreslå ändringar i strålskyddets interna organisation, utan anser att den
för närvarande i stort sett fungerar tillfredsställande på alla tre kraftverken. Jag anser
dock att organisationen med jämna mellanrum
bör diskuteras med avseende på bemanning och
arbetsformer (rutiner).
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2.
Med planering avses här i första hand planering
av de aktiva arbetena under en revisionsperiod,
men det mesta är giltigt också för felavhjälpande arbeten som kan förekomma under den normala
drifttiden. Jag har förutsatt att övervakning,
löpande underhåll m m under drift är så planerade att såväl kollektivdoser som persondoser blir
lägsta möjliga. De erfarenheter som kom fram i avsnitt 2.2 tyder på att så kanske inte är fallet.
Som jag påpekade redan i avsnitt 2.2 bör detta
undersökas.

Kraftverkets planering inför en revisionsavställning avser alla arbeten och syftar till att på
effektivast möjliga sätt genomföra alla de arbeten och inspektioner som anses nödvändiga,
eller krävs av myndigheterna, för att reaktorn
skall fungera tillfredsställande till nästa revisionsperiod. I allmänhet gäller att om reaktorn får en lugn och stadig drift utan onödiga
avställningar under driftperioden, så blir också
kollektivdosen under denna tid liten. Även från
strålskyddssynpunkt är det alltså önskvärt med
ett omsorgsfullt utfört underhållsarbete inklusive förebyggande underhåll.
Strålskyddsaspekterna ställer emellertid några
särskilda krav på planeringen. Om ett arbete
kan uppskattas ge en viss dos, av storleksordningen 1 manrem eller mer, vill strålskyddsgruppen vira med på ett mera aktivt sätt i planeringen.
SSI vill ha redovisning om arbetet sedan ger mer
än 3 manrem. Uppskattas dosen till mer än 10 manrem skall SSI ha en anmälan i förväg. Strålskydds-
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gruppen begär uppgifter om antal man och erforderlig tid och kan sedan uppskatta arbetsdosen.
Vidare kan gruppen planera olika skyddsåtgärder
och även ifrågasätta omfattningen och uppläggningen. Dosbegränsningen för varje person kan
också innebära att ett större antal man krävs
än vad som från början planerats.
Från strålskyddssynpunkt bör planeringen beakta
följande. Arbetsbelastningen bör vara jämn under
hela revisionsperioden, så att man kan dra nytta
av radioaktivitetens avklingning (ger dock en relativt liten dosreduktion) samt undvika att strålskyddsgruppen blir överbelastad i början av perioden med åtföljande stress, irritation och onödig
dosbelastning (förorsakad bl a av att entreprenörspersonalen ibland väntar på ställen där strålningsnivån är onödigt hög). Arbetena bör alltså
sättas igång successivt under den första tiden.
Den gyllene regeln skall vara: rätt antal man
på rätt plats i rätt tid. I ambitionen att hålla
tidsplanen tas det ofta in för mycket folk, vilket ger onödiga dostillskott. De ackumulerade
erfarenheterna kommer förhoppningsvis att rätta
till sådana saker och överhuvudtaget förbättra
planeringen.
Återföringen av erfarenheter är mycket viktig
och skall betraktas som en naturlig del av planeringsarbetena. Direkt efter en revisions slut
skall man diskutera och sammanställa erfarenheterna. Helst bör detta ske med hjälp av dator,
se vidare punkt 6, Dosövervakning och uppföljning.

Kapitel 3

Sida 8

Planeringen kan ha nytta av några andra påpekanden. Fotografier på en komponent och dess omgivning är bra att ha om strålningsnivån på platsen
är hög och gör ett besök där olämpligt. Tillgång
till reservdelar och reservkomponenter underlättar arbetet under revisionen. Reservkomponenter
medför att själva underhållsarbetet kan göras
efter revisionsperioden under lugnare förhållanden. Likaså bör prefabricerade delar användas i största utsträckning vid om- och tillbyggnader för att minska arbetstiden i närheten av
radioaktiva komponenter.
För att avlasta den ansträngda revisionsperioden har man i Ringhals, och även i viss mån i
Barsebäck, nu börjat göra underhållsarbete och
återkommande besiktning under driftperioden i
så stor utsträckning som är möjlig från strålskyddssynpunkt. Målsättningen är ju att dosen
skall bli mindre, och i många system är strålningsnivån då lägre än under revision. Jag tycker
att detta tillvägagångssätt är riktigt och bör
tillämpas överallt i den utsträckning som är möjlig.
3.

Driftsätt

Det sätt på vilket reaktorn drivs är av betydelse
för den årliga personaldosen. Ett lugnt driftsätt
utan många snabbstopp sparar kraftverket och minskar dosen. Av vikt är skötseln och övervakningen
under drift, så att felen upptäcks i tid. Hittas
ett fel måste överväganden göras om reaktorn skall
stängas av genast eller om driften kan fortsätta
en tid. Om säkerheten inte åsidosätts så är det
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oftast ekonomin som är avgörande, eftersom avställningar är dyrbara. Men driftavdelningen
vill inte heller fortsätta driften för länge,
då skadan kan bli alltför stor (reservdelar
saknas eller omfattande reparationer).
I allmänhet tas inte hänsyn till att dosen för
åtgärdandet av felet kan bli något högre om åtgärden dröjer. Jag har dock fått den uppfattningen,
att om strålskyddet verkligen anser att en snar
avställning är befogad så har man fått gehör för
detta. Det problem som hittills har gett diskussioner är ventilläckagen, där allvarliga problem
med bl a kontaminerad isolering kan uppstå om
man dröjer med att avhjälpa felet.
Kondensortubpluggning i BWR är en åtgärd som ofta kräver effektreduktion för att inte arbetsdosen skall
bli för hög. Vid ca en tredjedel av full effekt
kopplas mellanöverhettarna bort, varvid strAlningsnivån på arbetsplatsen minskar väsentligt. I
Ringhals 1 finns dessutom den möjligheten att
låta matarvattnet gå igenom djupbäddsjonbytare.
Man kan då välja en lämpligare tidpunkt för effektreduktionen eller vänta till nästa stopp.

Behovet av utbildning i strålskydd varierar kraftigt för olika grupper av personal. Strålskyddsteknikerna behöver en omfattande och grundlig
utbildning inkluderande praktiska övningar. För
entreprenörernas personal, som bara arbetar en
kortare tid på kärnkraftverket, räcker det med
en kort utbildning av närmast informativ karak-
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tär, där det viktigaste är att lära sig de olika
strålskyddsreglerna, d v s hur man skyddar sig
själv på bästa sätt. Emellan dessa personalkategorier ligger kraftverkets övriga personalgrupper och kanske också entreprenörernas arbetsledare.
Den enkla utbildningen får inte vara på ett för
högt, teoretiskt plan. Hittills har denna utbildning bestått av en tvåtimmars kurs baserad på en
liten 28-sidig skrift ("gula häftet") från AKU 1
med titeln Kärnkraft och strålskydd. I denna
ges en orientering om kärnkraftverkets princip,
atomer, kärnklyvning, strålning, stråldoser och
de olika strålskyddsreglerna. Genomgången är muntlig eller sker med hjälp av bandspelare. Men även
då skall någon lärare (från strålskyddsgruppen)
vara närvarande, så att frågor kan diskuteras.
Man har på Oskarshamnsverket funnit att denna
utbildning ej är tillräcklig och därför under
de senaste två åren låtit ta fram några videoband som komplement (det gula häftet delas alltid ut och är bra att ha som referens). De allmänna banden, Allmän strålning och Kärnkraften
och miljön, skall cckså användas i Ringhals.
Idag finns ytterligare två band, Praktiskt
strålskydd och öppning av reaktortank. Ringhalsverket har kompletterat med egna motsvarigheter. I Barsebäck ämnar man göra helt egna videoband. Förhoppningen är att man med videobanden
skall göra undervisningen mera intressant. Man har
också funnit att intresset är större om man har ett
speciellt arbete att diskutera omkring.
1)

AKU står för AB Kärnkraftutbildning, ett bolag ägt
av de kärnkraftproducerande kraftbolagen.
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Utbildningen behöver upprepas med jämna mellanrum och torde ge mera för den som har tidigare
erfarenhet av arbete i strålningsmiljö. Idag är
Ringhals troligen den enda plats, där krav finns
på repetitionsutbildning (skall genomgås vartannat år någonstans i Sverige). Jag anser att SSI
bör diskutera målsättningen för denna form av
utbildning. Intressanta frågor är: Hur ofta
skall utbildningen upprepas? Behövs kunskapskontroll? Beträffande den sista frågan anser
jag att en sådan kontroll skall gälla förståelsen av reglerna och inte så mycket själva kunskaperna i övrigt. Det är t ex viktigt att lära
sig att väntetider skall tillbringas på ställen
där strålningsnivån är låg och inte i närheten
av komponenter innehållande radioaktivitet.
Förutom denna utbildning ges information även
på annat sätt. Så erhåller t ex var och en som
skall arbeta på Oskarshamnsverket under en revisionsperiod en åttasidig informationstidning
om kärnkraft och strålskydd samt en kom ihågfolder. Entreprenörsföretagen får information
inför avställningen om regler och rutiner som
är bra att veta för arbetsledarna. I Ringhals
får dessa också en särskild PM om strålskyddsverksamheten.
För utbildning av kraftverkens egen personal
finns ett antal kompendier framtagna av AKU
innehållande bl a en strålskyddsdel. Denna,
eller t o m den tidigare omnämnda kursen för
entreprenörspersonal, anses i allmänhet räcka
för alla utom strålskyddsteknikerna. Dock efterlyses från ett kraftverk en 40-timmars kurs för
personal med låg grundutbildning. Mot denna bak-
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grund anser jag att SSI även bör diskutera målsättningen för strålskyddsutbildningen av kraftverkens egen personal och fastställa krav på utbildningen, så att denna blir enhetlig på alla
kraftverken för samma kategorier av personal.
Jag anser vidare att någon form av återkommande
utbildning är nödvändig även för den egna personalen.
Strålskyddsteknikernas utbildning kompletteras
efter en viss tids praktik i allmänhet med Studsviks strålskyddskurs II, alternativt med eget material. Allmänt anses dock inte Studsviks kurs
vara särskilt väl lämpad som påbyggnad. Den behöver arbetas om och kanske utökas. Det som AKUkompendierna behöver kompletteras med är framför
allt undervisning om hur de olika radioaktiva
ämnena uppträder (radiokemi), biologisk inverkan
såsom strålskador av olika slag och följderna av
intag av radioaktiva ämnen (interndoser) samt mätinstrument. Jag anser att strålskyddsteknikern
också skall ges en grundlig kännedom om system
och komponenter, speciellt med avseende på strålningskällor.
Det är mycket viktigt för strålskyddsteknikern
att ha praktisk erfarenhet, förmåga att informera andra om de praktiska strålskyddsåtgärderna samt i vissa situationer ett bestämt och resolut uppträdande. Problem uppstår därför när
man under revisionsperioderna använder sig av
oerfaren extrapersonal. Entreprenörernas personal kan ofta inte se skillnaden mellan den
erfarne och oerfarne strålskyddsteknikern. Olika
svar, undanglidande svar och dylikt gör att han
då tappar förtroendet för strålskyddet. Bästa
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lösningen är att ha erfarna strålskyddstekniker
som alternerar mellan kraftverken. Ett annat al
ternativ är att inte låta oerfaren personal arbeta ensamma utan endast som assistenter tills
de har visat sig mogna för självständigt arbete
Givetvis skall den här personalen också ges en
tillräcklig teoretisk utbildning.
5.
En riktigt gjord skyltning bidrar till att minska
kollektivdosen, framför allt genom att minska uppehållstiden i strålningsfältet.
Komponenterna i alla tre kärnkraftverken är försedda med skyltar som anger system, komponentbenämning och nummer. För att underlätta letandet
efter någon särskild komponent är det bra ont skylten också anger vad komponenten används till samt
att flödesriktningen utmärks på något sätt. Helt
genomförd på detta sätt är skyltningen endast i
Barsebäck.
Vid återkommande besiktning tar det onödig tid
att leta upp besiktningsställena om dessa inte
är märkta med skyltar. Sådan skyltning förekommer numera i alla tre kärnkraftverken. Märkningen
skall givetvis göras innan reaktorn tas i drift.
De viktigaste skyltarna är emellertid de som anger strålskyddsåtgärder (erforderlig skyddsutrustning) eller strålningsnivåer. På den senare skylten, av papper eller alternativt av tejp (mindre
till formatet men lätt att fästa), finns den sedvanliga symbolen för strålning samt ordet STRÅLNINGSFARA. På det lediga utrymmet antecknas dos-
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raten, som ofta gäller på ytan av en komponent
och då bör kompletteras med dosraten på ett
visst avstånd. Jag anser att även datum och
signatur alltid skall sättas ut. Anvisningar
om vistelsen på platsen, t ex "Uppehåll er ej
närmare än 1 m från tanken", kan också vara
nödvändiga. Uppgifterna skall hållas aktuella.
Avviker dosraten på skylten för mycket från
det dagsaktuella värdet tappar man lätt respekten för dessa varningsskyltar. Detta är
särskilt allvarligt på platser där folk ofta
rör sig, t ex i inneslutningen i en BWR. I
vissa fall kan skylten behöva kompletteras
med en repavspärrning eller målade begränsningslinjer.
Ett problem i detta sammanhang är att man ibland
ej uppmärksammar skyltarna som anger strålningsfara. Detta kan bero på olämplig placering eller
att skylten har bleknat. En lösning är att sätta
en liten blinkande varningslampa vid sidan av
skylten. Ett bättre förslag är kanske att ta
fram en ny typ av skylt som lättare fångar
blicken.
6.
Ändamålet med dosövervakningen är att kontrollera att individens stråldos ej överskrider de
av myndigheten (SSI) fastställda gränserna. För
helkroppsbestrålning gäller för närvarande att
dosen ej får vara högre än 5 rem per år, samma
som ICRP:s rekommendation, varav högst 3 rem
under tre på varandra följande månader. Dosen
mäts sedan några år med termoluminiscensdosimeter (TLD), så utformad att både gamma-, beta-
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och neutronstrålning kan detekteras. Efter utvärderingen, som sker en eller två gånger per
månad, registreras helkroppsdosen i ett centralt dataregister i Studsvik. Här kan doserna
sorteras på flera sätt, bl a efter yrkeskategori.
Detta möjliggör en uppföljning av olika personalkategorier, något som kan vara till hjälp när
olika åtgärder för att minska kollektivdosen
övervägs. I avsnitt 2.4 diskuterades erfarenheterna från 1977.
Särskild mätning av individdoserna för ett visst
arbete krävs egentligen bara om risk finns för att
den tillåtna helkroppsdosen överskrids och/eller om
rapportering av kollektivdosen till SSI krävs.
Men mätning och uppföljning av doserna för i
princip alla arbeten inklusive även de rutinmässigt återkommande under drift medför en bättre
överblick av vilka arbeten eller verksamheter som
bidrar till den årliga kollektivdosen. Vikten av
en ordentlig dosuppföljning har tidigare framhållits i avsnitt 2.3. Det bör också påpekas hur betydelsefullt dett.: underlag är när man skall motivera olika åtgärder, t ex ombyggnad av en systemdel eller införandet av något hjälpmedel.
Individens dos för ett visst arbete mäts med
en extra dosimeter, arbetsdosimeter. TLD har
använts som arbetsdosimeter i Ringhals sedan
våren 1975 och i Barsebäck sedan våren 1977
om person-äosen uppskattas bli större än 50
mrem respektive 100 mrem. Tidigare användes
penndosimetrar för detta ärdamål, och de används även nu i Ringhals i vissa fall, bl a
om persondosen uppskattas bli mindre än 5 3
mrem. I Oskarshamnsverket används penndosi-

Kapitel 3

Sida 16

metrar som arbetsdosimeter, men arbetsdoser har
också bestämts utgående från uppmätta dosrater
och arbetstidens längd eller med hjälp av personalens dos enligt den personliga dosimetern
(TLD) för aktuell tidsperiod.
Arbetsdoserna måste registreras på något bra
sätt för att kunna användas för tidigare omnämnda ändamål. För varje arbete utfärdas ett
s k arbetsbesked som beskriver vad som skall
göras. Dessutom finns ett särskilt protokoll
eller en blankett, i exempelvis Barsebäcksverket kallad Radiologiskt arbetstillstånd, där
strålningsnivån samt yt- och luftaktivitet kan
anges tillsammans med de erforderliga strålskyddsåtgärderna. Efter arbetets slut antecknas de deltagandes arbetsdoser där också. Med arbetsbeskedet som grund kan arbetsdoserna sorteras på lämpligt sätt. I Barsebäck görs sorteringen efter
system och objekt, fr o m 1973 i full utsträckning. Ringhalsverket tillämpar ett liknande förfarande, fr o m våren 1978 med hjälp av dator
som möjliggör sortering av doserna på flera
sätt. För varje arbete finns förutom systemoch komponentnummer även uppgifter om feltyp,
mantid, reservdelsåtgång, avvikelse från tidplan m m, uppgifter som är till stor nytta för
planeringsarbetet. I Oskarshamnsverket har intresset för dosuppföljning varit dåligt, och
att döma av revisionsrapporterna förekommer
ingen egentlig sortering av arbetsdoserna.
En orsak till detta svaga intresse kan vara de
osäkerheter som är förknippade med arbetsdoserna
samt det omfattande arbetet med utvärdering och
registrering. Osäkerheterna är av två slag, fysi-
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kaliska och administrativa. Osäkerheten vid utvärderingen (bl a kalibreringsfel) av dosen från
en TLD gäller emellertid även den personliga dosimetern. Penndosimetrarna är otillförlitliga och
ger ofta en överskattning, bl a som en följd av
att man har en tendens att avläsa för högt värde.
De administrativa osäkerheterna går att minska
genom bättre övervakning och organisation från
strålskyddets sida. Det händer att personalen
slarvar och ej bryr sig om att ta med sig arbetsdosimeter eller, i fallet med penndosimeter,
glömmer att avläsa och anteckna värdet vid ineller utpassage samt att arbetsdosimetrar (TLD)
blir liggandes en tid vid inpassagen till en
arbetsplats eller inte lämnas tillbaka genast
efter arbetets slut (ger upphov till en bakgrundsdos som ibland kan korrigeras för). Ytterligare problem ger de personalkategorier som
skiftar arbetsplats flera gånger om dagen samt
tillfällig frånvaro för att hjälpa till på något
annat arbete. Beroende på hur arbetsdoserna presenteras (indelningsgrund m m) blir osäkerheterna
olika stora.
De här beskrivna problemen med att bestämma arbetsdoser går att till största delen komma ifrån
genom övergång till automatiskt avläsbara dosimetrar i kombination med automatisk databehandling av doserna (med direkt access från avläsningsenhet till dator). Arbetsdosimetern kan
vara TLD, penndosimeter eller GM-rör, varav de
båda senare har den fördelen att de äver är möjliga att avläsa direkt när som helst, något som
många upplever som en särskild trygghet. Sådana
system förekommar redan idag i USA, Västtyskland
och Japan. Särskilt i det senare landet sker en
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noggrann övervakning. Vid besök i Fukushima-1
utrustas man med filmdosimeter (för månadsvärdet) , penndosimeter (för direkt avläsning), alarmdosimeter och TLD, som automatiskt utvärderas
före och efter. Med tillgång till en direkt avläsbar dosimeter torde alarmdosimeter endast behövas i undantagsfall. GM-rörsdosimetern kan för
övrigt fås med alarmfunktion. Som identifikation
på arbetsdosimetern skall det vara möjligt att
använda både personnummer och arbetsbeskednummer
för att automatiken skall bli fullständig. Möjligheten finns också att ha flera avläsningsenheter ute i kraftverket, så att övervakningen
av att arbetsdosimetrarna används på rätt sätt
underlättas. Referens 11 beskriver läget idag
i Västtyskland på detta område.
Jag anser att SSI bör utreda om det idag är ekonomiskt motiverat att införa helautomatiska dosövervakningssystem av detta slag i Sverige, och
i så fall om något system kcin rekommenderas framför de andra. Mot bakgrund av diskussionen här
och tidigare i avsnitten 2.3 och 2.7 anser jag
emellertid att SSI under alla förhållanden skall
söka få till stånd en så fullständig som möjlig
uppdelning av de årliga kollektivdoserna på
olika kategorier av arbeten, inklusive de som
mer eller mindre rutinmässigt utförs under driftperioden. Det senare möjllygö då också en uppdelning av årsdosen på de olika blocken. Vidare
skall dosuppdelningen göras på samma sätt på
alla kraftverken och för varje arbete även i
görligaste mån innefatta all dosbelastning
från servicepersonal (isolerare, städpersonal
o s v samt i vissa fall även strålskyddstekniker),
Den i avsnitt 2.3 använda uppdelningen kan tjäna
som utgångspunkt vid en diskussion av vilken indelningsgrund som är den mest ändamålsenliga.
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Till sist vill jag framhålla att det redan idag
går att åstadkomma en mera fullständig uppdelning av årsdosen utan hjälp av helautomatiska
system. Förutsättningen är emellertid automatiskt avläsbara arbetsdosimetrar, exempelvis
de idag använda TLD i Barsebäck och Ringhals,
samt databehandling av de erhållna arbetsdoserna och motsvarande arbetsbesked.
Samband_med_kollektivdosen
De administrativa faktorer som har diskuterats
är av sådan art att man i allmänhet inte kan
kvantitativt relatera dem till personaldosens
storlek. Det är därför svårt att säga hur mycket
olika förändringar i dem kan minska den årliga
kollektivdosen. Faktorerna Planering, Driftsätt
och Skyltning påverVar dosen mera direkt, eftersom de rätta åtgärderna här främst minskar uppehållstiden (tid och mantid) i strålningsfältet,
övriga faktorer har en indirekt påverkan genom
att de kan öka strålskyddets inflytande samt
förståelsen för olika strålskyddsåtgärder och
andra dosreducerande åtgärder.
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3.3 Direkt påverkande faktorer
Innan man startar ett arbete av något slag på
en plats där risk finns för påverkan av joniserande strålning, d v s där den uppskattade
stråldosen (extern och/eller intern) inte är
försumbar, skal1, åtgärder vidtagas för att minska
stråldosen. I avsnitt 3.1 angavs fyra primära
strålskyddsåtgärder för detta ändamål. De bör
användas i den givna ordningsföljden. Kan man
reducera källstyrkan t ex så minskar behovet
av strålskärmning o s v. I detta avsnitt diskuteras några sådana faktorer som på ett mera direkt sätt än de i föregående avsnitt kan minska
stråldosen för ett givet arbete.

I de allra flesta fallen utförs underhålls- och
reparationsarbeten, om- och tillbyggnader m m
när reaktorn är avställd eller när aktuell systemdel är isolerad från övriga delar. Under dessa
förhållanden kommer strålningen från de aktiva
nuklider i systemen som är mer eller mindre jämnt
koncentrerade på olika systemytor eller i komponenter såsom filter och tankar. Ventiler och
andra komponenter eller delar av vissa rörsystem innehåller ofta fickor där aktivitet kan
ansamlas (crudfällor) och ge upphov till kraftiga punktkällor. Särskilt dränageventiler och
andra ventiler som är stängda under reaktordriften är känsliga för detta.
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Beträffande filter och tankar så kan aktiviteten minskas genom backspolning respektive pumpning till andra tankar. För systemytor och crudfällor kan aktiviteten avlägsnas på flera sätt.
Det vanligast förekommande dekontamineringsförfarandet idag är troligen renspolning av system,
som lossgör löst sittande ytaktivitet och aktiviteten i crudfällor. I det senare fallet kan man
få hjälpa till genom att slå med blyslägga på
ventilerna. Punktkällorna är obehagliga, eftersom de är svåra att upptäcka vid dosratmätningar
trots de lokalt mycket höga dosraterna, och det
är angeläget att eliminera dem i största möjliga
utsträckning. Ibland sker ingen egentlig spolning
utan aktuella komponenter dräneras bara.
Renspolning av systemen sker i BWR vanligen via
systemet för kontrollerat dränage (system 352)
och i PWR (Ringhals 2) via motsvarigheten, blindflänsar som dräneras med slang. Vid spolningen
måste man kontrollera att aktiviteten verkligen
försvinner ur systemen och inte bara flyttar på
sig, vilket kan ge upphov till nya punktkällor
på andra stallen. Spolningen görs allmänt i Sverige i anslutning till själva avställningen och
vid behov även senare under revisionsperioden.
Hur mycket den allmänna strålningsnivån minskar
beror på omständigheterna (installation, mängden
lokala aktivitetsansamlingar o s v ) . Erfarenheterna från Ringhals 1 visar att allmännivån kan
minska med en faktor 2-3, medan ytdosraten på
komponenter kan minska betydligt mer. Vanliga
dekontamineringsfaktorer för rör är 2-50 och
för typiska punktkällor från flera 100 upp till
flera 1000. Minskningen av allmännivån antyder
att dosreduceringen kan bli betydande för enskilda arbeten.
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Spolning sker också av nedtagna drivdon för att
tvätta bort den löst sittande aktiviteten, som
kan ge ytdosrater upp till flera rem/h på toppen
och vid flänsen. I Oskarshamn har tvättningen
medfört att dosraterna har blivit upp till 25
gånger lägre.
Komponenter eller komponentdelar, som har demonterats för att åtgärdas på något sätt (service
eller reparation), kan ofta behöva dekontamineras innan arbetet startar, och detta görs lämpligen i aktiva verkstaden. Förutom vanlig tvätt
(spolning och bassäng) finns det flera metoder,
t ex ultraljudstvätt, glasblästerskåp och rengöring med något kemiskt medel som löser upp ytskiktet. Dekontamineringsutrustningen uppges
vara ofullständig på flera verk, bl a på grund
av platsbrist i aktiva verkstaden, men på Oskarshamnsverket är den nya centrala serviceverkstaden ordentligt utrustad. Då behovet av dekontaminering med säkerhet kommer att öka, kan man
förutsätta att kraftverken där så behövs kommer
att anskaffa erforderlig och ändamålsenlig utrustning.
Det som har förutsättning att ge den största
dosreduceringen är emellertid inte dekontamineringen av komponenter utan systemdekcntaminering
med kemiska medel. Man bör då kunna få en mera
omfattande sänkning av den allmänna strålningsnivån än vad systemspolningen kan åstadkomma.
I Ringhals 2 har kemisk dekontaminering 1978
gjorts av bränsletransportkanalen och avtappningsvärmeväxlaren. Dosminskningen uppskattas
till ca 5-10 manrem i båda fallen. För både BWR
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och PWR pågår utveckling av metoder där nan
använder kemiska medel i svaga koncentrationer för att dekontaminera primärsystemen, se
avsnitt 3.5.
Dekontamineringen ger en extra dos, bl a skall
ju den frigjorda aktiviteten tas om hand, men
totalt sett erhålles en väsentlig minskning av
kollektivdosen. Nödvändigheten av dekontaminering är uppenbar, och då utveckling pågår på
detta område anser jag inte att några ytterligare åtgärder behövs för tillfället.

2*
Om strålningsnivån på en arbetsplats är för hög
trots att omgivande komponenters aktivitetsinnehåll har reducerats så mycket som möjligt, kan
man ytterligare minska den med hjälp av strålskärmar. Det vanligaste är att använda blymattor
eller blyplåt. De förra är gjorda av blyull och
2
kan ha storleken 0,2-0,4 m med den ekvivalenta
blytjockleken 0,5 cm. De är mycket behändiga och
kan bl a hängas upp i flyttbara stativ. Två eller
tre blymattor ovanpå varandra dämpar vanligen
strålningsnivån med en faktor 2 eller mer. Mattorna läggs på eller hängs upp framför komponenter och komponentdelar med hög strålningsnivå
(ofta kvarvarande punktkällor) och själva hanteringen ger små doser. Strålskärmningen medför
också en extra effekt. Erfarenheten visar nämligen att respekten för dessa strålskärmar är
större än för varningsskyltarna om strålningsfara. Blymattorna och de ganska styva blyplåtarna,
som t ex används för att skärma rör med små dia-
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metrar, ger också en ytterligare dämpning av
strålkällor med liten geometrisk utsträckning
genom att öka närmaste avståndet till källan.
Det är emellertid svårt att minska den allmänna
strålningsnivån på de vanligaste arbetsplatserna/
där denna kommer från omkringliggande rörsystem
och kanske också stora komponenter som värmeväxlare. Det krävs så många blymattor för att få en
nämnvärd dämpning att det anses bli för dyrt. Man
får inte heller glömma att strålningen från den
komponent som arbetet avser kan vara så stor att
denna dämpning blir verkningslös. Dessutom måste
man beaki.a stråldosen för en mera omfattande
skärmning, så att den inte blir större än minskningen av själva arbetsdosen. Ett bra alternativ
från strålskyddssynpunkt kan också vara att flytta
arbetsobjektet till en annan plats.
Tillfälliga strålskårmar kan även bygyas upp
av blystenar ("blytegel"), både direkt och i
flyttbara stativ. Ett sådant i Ringhals ger
en 5 cm tjock vägg med 1 meters bredd och 2
meters höjd (totalvikt 1 ton). Dämpningsfaktorn bör bli av storleksordningen 15-200. Sådana här strålskärmar, och även stativ med upphängda blymattor, har dock på många ställen en
begränsad användning på grund av egenvikten och
minskad åtkomlighet. Den största användningen
är på platser som aktiva verkstaden och avfallsbyggnaden .

Permanenta strålskärmar, företrädesvis av bly,
har anordnats där drifterfarenheterna har visat
att behov finns. Oftast har strålskärmsbehovet
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underskattats eller helt enkelt negligerats tidigare.
Som exempel på det senare kan nämnas filterutrustningen för rening av •. äaktorbassängen
i Ringhals 2. En nyinfcr
jtrålskärm där och
en bly skärmad vagn hf.r tillsammans minskat
dosen per filterbvcr. från 0,2 till 0,05 rem.
För transport / aktiva komponenter används
strålskarmc- av bly eller stål. Där behovet
kan förutses skall skärmen tillhöra den hanteringsutrustning som ingår i köpet. Som exempel kan nämnas att huvudcirkulationspumparna i
svensktillverkade BWR har en skärm av stål som
täcker pumphjulet och minskar allmännivån kring
pumpen med mer än en faktor 10. Blyskärmade lådor och vagnar skall finnas för förvaring och
transport av radioaktiva delar av mindre format.
Strålskärmning är efter dekontaminering den bästa
tekniska skyddsåtgärd som kan vidtagas. I många
fall blir dosminskningen stor och ibland är skärmning nödvändig för att arbetet skall kunna utföras.
Behovet av strålskärmning kommer säkert inte att
minska, utan snarare medför drifterfarenheterna
ökade krav inklusive förbättringar av existerande
skärmar. Dessa krav kommer kraftverken att uppfylla av eget intresse. Drifterfarenheterna skall
också tas till vara vid konstruktionen av nya reaktorer, så att dessa från början är utrustade med
erforderliga skärmar eller så att ändringar i
konstruktionen eliminerar behovet. Några andra
åtgärder anser jag inte behövs för tillfället.
Om metoder för systemdekontaminering ej kommer
fram, blir det nödvändigt att utreda behovet av
en mer omfattande användning av tillfälliga strålskärmar.

Kapitel 3

Sida 26

För att hindra personalen från att inandas radioaktiva nuklider, något som resulterar i en
intern stråldos/ bärs ansiktsmask eller heldräkt
om aktivitetskoncentrationen i luften överstiger
ett visst värde. Masken och dräkten gör att det
blir svårare att andas och röra sig och värmen
är besvärande. Arbetet tar därför längre tid
och kan bli sämre utfört. Den längre uppehållstiden medför automatiskt en större extern stråldos än om arbetet hade utförts utan mask eller
dräkt. Men i det senare fallet tillkommer i stället en intern stråldos.
ICRPrs rekommenderade högsta årsdos om 5 rem gäller egentligen inte helkroppsdosen utan den totala
dosen, där det till den externa helkroppsdosen
skall läggas den interna dosen från radioaktiva
nuklider som kommit in i kroppen. Interndosen
är en viktad summa av doserna för de organ till
vilka nukliderna söker sig (samma viktning används om någon enskild del av kroppen bestrålas
externt). Från risksynpunkt motsvaras alltså en
intern stråldos av en viss extern stråldos erhållen vid likformig bestrålning av hela kroppen.
Interndosen kan övervakas på kraftverket genom
mätning av den intagna aktivitetsmängden med
hjälp av en enkel helkroppsmätare.
Användandet av ansiktsmask eller heldräkt skall
enligt min mening motiveras av att den för arbetet totala externa och interna stråldosen (summerad enligt ovan) blir så liten som möjligt.
Att så är fallet idag är inte alls säkert. Jag
anser därför att SSI bör utreda denna fråga,
önskvärt är att regler tas fram som möjliggör
arbete utan ansiktsmask eller heldräkt i större
utsträckning än vad som är fallet idag.
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Med Övervakning avses här några av strålskyddsteknikernas vanligaste arbetsuppgifter. Det är
dosratsmätningar som en kontroll av strålningsklassningen och som förberedelse inför olika arbeten samt den direkta övervakningen av att arbetena utförs på bästa sätt från strålskyddssynpunkt.
Kärnkraftverkets olika utrymmen är indelade i
strålningsklasser. Byggnader och byggnadsdelar
som inrymmer system innehållande radioaktivitet
ligger i allmänhet tillsammans och har en enda
gemensam och övervakad plats där den normala
in- och utpassagen äger rum. Inne på detta område, kontrollerat område, skall alltid bäras
persondosimeter, märkta skor, (skoskydd för
entreprenörspersonal), overall och skyddshjälm.
Med avseende på strålningsnivån indelas utrymmena på kontrollerat område i tre klasser: 1 (eller
blått område) om dosraten <2,5 mrem/h, 2 (gult
område) om dosraten ligger i området 2,5-100
mrem/h och 3 (rött område) om dosraten >100
mrem/h. Motsvarande indelningar görs också med
avseende på aktivitetsnivån på ytor och i luften.
På dörrarna markeras rådande förhållanden med
färglappar. Dörrarna till klass 2 och 3 utrymmen
är låsta normalt, men kan av praktiska skäl ibland
lämnas öppna under revisionsperioden om arbete pågår innanför. Utanför kontrollerat område, på okontrollerat område, är normalt dosraten <0,2 mrem/h
och yt- och luftaktiviteterna ej högre än bakgrundsvärdena.
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Utrymmen inom kontrollerat område där personalen normalt vistas under driftperioden är blåklassade och i allmänhet är dosraten betydligt
lägre än 1 mrem/h. I många av dessa utrymmen,
t ex korridorerna, uppehåller sig också mycket
personal under revisionsperioden. Bortsett från
tillfälliga uppställningar och transporter av
radioaktiva komponenter så sker sannolikt inga
stora förändringar av strålningsnivån i dessa
utrymmen. För att kontrollera strålningsklassningen och upptäcka eventuella signifikanta
ändringar av lokala dosrater bör en allmän
kartläggning av strålningsnivåerna göras med
jämna mellanrum.
Det är vanligt utomlands med fast installerade
dosratmätare på kontrollerat område. Block 2 i
Ringhals har sådana monitorer, men erfarenheterna därifrån är att de är svåra att placera på
lämpliga platser samt att de är för okänsliga.
I ASEA-ATOMs reaktorer finns monitorer i reaktorhallen, av säkerhetsskäl vid lyft av bränsle
och interna delar, i inneslutningen för användning efter haverier samt på ett par ställen till.
Byggnadslayout och installation är sådan att monitorer bara behövs av säkerhetsskäl, d v s där
strålningsnivån kan bli mycket hög under vissa
omständigheter.
Vid inpassage till kontrollerat område kontrolleras att rätt klädsel enligt ovan bäres och att
den personliga dosimetern är med. Vid utpassagen
kontrolleras med hjälp av en portalmonitor att
inte klädseln eller någon kroppsdel är kontaminerade eller att något annat kontaminerat föremål
tas ut. övervakningen sköts under revisionsperioderna i första hand av väktare.

Kapitel 3

Sida 29

Med undantag för korta besök, t ex inspektion
under drift, så skall i allmänhet dosratsmätningar göras i samband med besök i gul- och
rödklassade utrymmen. Före arbeten i sådana
utrymmen görs en kartläggning av strålningsnivån på platsen samt av luft- och ytaktiviteterna. Dessa mätningar ligger till grund
för beslut om olika strålskyddsåtgärder, bl a
exgra skyddsutrustning, som anges på det radiologiska arbetstillståndet. Ofta anordnas
en extra skogräns vid vilken ett par extra skoskydd skall tas på och där också den föreskrivna extra skyddsutrustningen anges på en skylt.
Viktigt är också att vid behov sätta upp varningsskyltar för lokalt höga strålningsnivåer och informera om dessa.
Den övervakande delen av strålskyddsteknikernas
arbete är egentligen en uppföljning av att de
givna anvisningarna för arbetet följs och att
man har uppfattat den allmänna informationen
om strålskydd (utbildningen). Strålskyddsteknikern skall övervaka:
- Sättet att arbete, så att personalen inte utsätter sig för onödig strålning.
- Att raster, väntan (t ex på material), diskussioner om arbetets utförande och dylikt sker
där strålningsnivån är så låg som möjligt,
exempelvis i korridorerna (längre raster skall
tillbringas utanför kontrollerat område).
- Att arbetsdosimetern och eventuella andra extra
dosimetrar, t ex för fingrarna, bäres.
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- Att strålskyddsregler och övriga anvisningar
följs.
- Att eventuell ytaktivitet på arbetsplatsen
inte i onödan sprids därifrån.
- Att varningsskyltar med dosrater är aktuella.
Denna uppräkning är säkert inte fullständig.
En annan viktig uppgift är t ex informationen.
Det gäller att korrekt, men ändå begripligt,
kunna svara på vitt skilda frågor om strålskydd.
Från strålskyddssynpunkt besvärliga arbeten som
ånggeneratorarbetena i en PWR skall kontinuerligt övervakas ~-.v en strålskyddstekniker. Andra
arbeten överv?* ; med jämna mellanrum efter behov. Genom d: ." jssioner med personer som arbetar
i kärnkraf tv -r :•* n under revisionsperioderna har
jag fått der >,pvattningen att det finns ett behov av en ror ärande strålskyddskunnig person
med ungefär amma uppgifter som angivits ovan.
Men persone 1 skulle inte vara bunden till några
särskilda ai.jeten utan kunna gå fritt omkring.
Jag anser at^ behovet av en sådan tjänst skall
utredas.
Jag tror också att inställningen till dosbelastande arbeten skulle förbättras om man alltid
fick information om förväntad dos och samtidigt
hade möjlighet att enkelt kontrollera sin egen
dos (avläsa arbetsdosimetern). Vid vissa arbeten
kan också en ?larmdosimeter upplevas som en extra
trygghet. Det kan räcka om någon i arbetslaget
har en sådan. Se också punkt 6, Dosövervakning
och uppföljning, i föregående avsnitt.
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Strålskyddsövervakningen enligt ovan måste finnas given i rutiner, som alla i arbetsledande
funktion,
särskilt kraftverkens egen personal,
känner till. En strålskärm skall inte få lyftas
av en radioaktiv komponentdel utan att en strålskyddstekniker är närvarande eller att mycket
stränga anvisningar om strålskyddsåtgärder har
givits och en dosratmätare finns på platsen.
Det är alltså viktigt att förutom strålskyddarna
även den övriga delen av kraftverkens personal i
hög grad är strålskyddsmedveten. På ett kraftverk
har det klagats på den dåliga disciplinen i detta
avseende. Möjligen kan skiftgående str?lskyddare
vara till viss hjälp här.
Strålskyddsverksamheten ger en icke försumbar
del av kollektivdosen och motsvarande yrkeskategori är en av de två mest dosbelastade. Utan
denna insats skulle dock den totala kollektivdosen bli mycket större. I hur stor utsträckning en bättre eller sämre övervakning påverkar
dosen är svårt att avgöra. Jag tror att de personliga egenskaperna och intresset för saken
är av stor betydelse för övervakningens effektivitet. Även andra än strålskyddspersonalen
kan bidra här, t ex med påpekanden om någon bär
sig felaktigt åt eller uppehåller sig på en olämplig plats. Duktiga och erfarna arbetsledare kan
troligen utöva en så bra strålskyddsövervakning
på sin arbetsplats att det avlastar strålskyddsteknikern en del av hans arbetsuppgifter.

Dosbelastande arbeten utförs på radioaktiva komponenter och/eller i närheten av sådana. Den erhållna stråldosen är summan av produkterna av dos-
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rat och uppehållstid på olika delar av arbetsplatsen. Den totala arbetsdosen (kollektivdosen)
är dessutom direkt beroende av arbetsstyrkans
storlek.
Dosraten är beroende av avståndet till komponenterna, vilket illustreras i figur 1. De båda rören har samma ytkällstyrka, men det klenare röret uppvisat ett starkare avståndsberoende. Värmeväxlaren (tillhör reningssystemet för reaktorvatten i en BWR) är till dimensionen en kraftigare komponent än rören och dessutom en volymkälla. Avståndsberoendet är därför mindre utpräglat än för rören. Dosraten i figuren gäller
mitt för mantelytan. Isoleringens tjocklek är av
betydelse, särskilt för rören, där dosraten på
ytan blir ca tre gånger högre än på isoleringen.
På värmeväxlarens yta blir dosraten bara dubbelt
så stor utan isolering. Då bidrag till dosraten
i en punkt i allmänhet kommer från flera komponenter på olika avstånd, kan det vara svårt att avgöra hur mycket strålningsnivån minskar om man
ökar avståndet till själva arbetsobjektet. Figur
1 visar dock klart hur betydelsefullt det är att
hålla sig minst några decimeter ifrån klena rör,
och detta gäller i ännu högre grad för mer eller
mindre punktformiga källor.
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A. Värmeväxlare längd 3,75 m
diam 0,75 m
isol 0,18 m

800-

1

diam
isol

0,22 m
0,14 m

diam
isol

0,06 m
0,04 m

2
Avstånd frin isoleringen (m)

F i g u r ! Dosraten som funktion av avståndet
till några komponenter

Vid arbeten på radioaktiva komponenter kan dosen
reduceras genom införandet av automatiska verktyg, som minskar uppehållstiden nära komponenten
till den tid som behövs för appliceringen. Själva
Övervakningen kan ske från längre avstånd i samma
utrymme eller ännu bättre via TV från någon helt
skärmad plats, t ex korridoren. Samtidigt går ar
betet troligen fortare och kräver mindre personalstyrka, något som också minskar den totala
arbetsdosen. I Oskarshamnsverket används numera
ett automatiskt verktyg för ventilsätesslipning.
Andra automatiska verktyg som finns idag är reaktorbultdragare och bulthålsborstare.
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Genom att mekanisera en manuell utrustning går
arbetet lättare, arbetstiden minskar och därmed dosen. En mekanisk utrustning kan också
förbättras med en minskad dos som följd. Ett
bra exempel på detta är saneringen av reaktorbassängen i Ringhals 2, där en förbättrad
utrustning 1973 minskade dosen för detta arbete med 40 % eller ca 3 manrem.
Automatiska verktyg och över huvud taget en förbättrad utrustning för service och reparation
hör egentligen till vad man kallar ändrade arbetsrutiner. Jag anser att insatser på detta
område bör inriktas på de kategorier av arbeten som enligt avsnitt 2.3 är de mest dosbelastade. Genom att ingående studera hur ett
typiskt arbete av en viss kategori utförs kan
man förhoppningsvis hitta ett bättre sätt att
utföra arbetet på och bedöma behovet av automatisering. Studien kan t ex göras med hjälp
av videobandsteknik. Videoband är också mycket
lämpliga som instruktionsmedel för ny personal
och när en förbättrad arbetsmetodik skall introduceras.
Westinghouse håller på med utveckling och förbättring av arbetsmetoderna för några av de
högst dosbelastade kategorierna av arbete i
^n PWR (referens 12). De nya metoderna för
demontage och montage av reaktortanklocket,
hanteringen av locket samt bränslehanteringen
uppskattas ge en dosreducering med ca 75 %. En
ytterligare automatisering av virvelströmsmätningarna på ånggeneratorerna (har krävt ungefär
25 manrem i Ringhals 2 1977 och 1978) skall reducera dosen till mindre än 1 manrem per ånggenerator.
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Arbetstiden kan minskas på andra sätt också.
Träning i en inaktiv modell av arbetsplatsen
tillämpades redan 1974 i samband med bytet av
matarvattenring i Oskarshamn 1. Anggeneratorarbetena i Ringhals 2 förbereds också genom
sådan träning. Individuellt varierar arbetstiderna i vattenkammaren en hel del, men med
hjälp av träningsresultaten kan de snabbaste
personerna väljas ut.
TV-kameror är en form av automatiserad övervakning och inspektion. De används allmänt för övervakning av läckage i kokarreaktorernas inneslutning. Andra potentiella möjligheter, som enligt
min mening bör undersökas närmare, är övervakning och inspektion av turbinsystemen i BWR
samt andra utrymmen med hög strålningsnivå
under drift. Mer avancerade tillämpningar utgörs av fjärrstyrda inspektionssystem utrustade med detektorer för bl a strålning, temperatur cch ljud (referens 13) samt med manipulatorer (referens 14). Jag tror inte att kostnaden
för sådana system kan motiveras för svenska kärnkraftverk idag.
Från flera håll har framhållits att det finns
behov av automatiska verktyg, bl a automatisering av vanliga konventionella verktyg som sågar, röravskärare o s v . De närmaste årens utveckling kommer att visa hur stort behovet verkligen är. Stora möjligheter torde emellertid
finnas att minska kollektivdosen, men samtidigt
måste också kostnaderna för åtgärderna beaktas.
Förbättringar som också reducerar avställningstiden för revision och bränslebyte, t ex de i
referens 12 omnämnda, eller ökar driftsäkerheten
har största möjligheten att realiseras. Jag anser
att SSI bör följa utvecklingen och uppmuntra till
arbetsmetodstudier enligt ovan.
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3.4 Myndigheternas krav
För driften av kärnkraftverk finns en mängd föreskrifter. Bl a ställer flera myndigheter krav som
skall garantera säkerheten för de som arbetar där
och för de som bor eller vistas i omgivningen.
Här skall diskuteras några myndighetskrav som
medför en höjning av personaldosen.

Genom föreskrifter begränsar SSI den mängd radioaktiva ämnen som får släppas ut med avloppsvattnet. Denna begränsning, som säkerställer
att personer som bor eller vistas i kraftverkets omgivning högst kan få en viss stråldos
per år, innebär en förhöjning av den radioaktivitet som blir kvar i anläggningen och därmed en potentiell höjning av personalens stråldos. Nedanstående utredning som avser att belysa detta samband gäller Asea-Atoms BWR och
är baserad på referens 15.
Aktuella vattenkvalitéer som kan gå till utsläppssystemet är golvdränagevatten och andra smutsiga
vatten såsom laboratorie- och tvättstugevatten.
Till golvdränagesystemet kommer tappvatten till
golvbrunnar, städvatten, spill- och läckagevatten från läckande system, eventuellt överskottsoch tömningsvatten från olika reaktor- och turbinsystem samt eventuellt överskottsvatten från
beläggning av filter och jonbytare.
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I figur 2 har två alternativa behandlingssystem
för utsläppsvatten skisserats. Nödvändiga mottagnings- och utsläppstankar samt pumpar och
ventiler har ej medtagits och inte heller har
eventuellt nödvändig dubblering av komponenter
beaktats.

System A

System B

*

utsläpp

—

•

•

•

*

utsläpp

20 000 - 40 000 mVar

5000 - 15 000 mVar

10 - 20 G/ar

1 - 5 Ci/fir

C = precoatfilter
E = indunstare
J = djupbäddsjonbytare
R = matning av aktivitetskoncentration

Figur 2. Alternativa behandlingssystem för utsläppsvatten
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System A
Allt vatten som går till utsläpp passerar först
ett filter, varefter aktivitetskoncentrationen
testas i en dirigeringsstation bestående av en
in-line aktivitetsmätare följd av en dirigeringsventil. Vid för hög aktivitetskoncentration får
vattnet passera en indunstare, varefter en förnyad aktivitetstest sker. Någon återanvändning
av vattnet i större skala förekommer inte.
System B
Allt vatten som går till utsläpp passerar först
en indunstare, varefter aktivitetskoncentrationen testas. Är denna för hög går vattnet till
ett filter- och jonbytarstråk. Efter denna rening kan vid behov vattnet normalt återanvändas.
System A motsvarar det idag modifierade systemet i Oskarshamnsverket. Det tidigare systemet
och utsläppssystemet i Ringhals 1 saknar filtret i början, som i stället finns på indunstarens plats. System B motsvarar den systemlösning
som diskuterats för kommande kärnkraftverk. Det
bör även påpekas att vatten som efter aktivitetskontrollen dirigeras till utsläpp normalt uppsamlas i utsläppstankar, där ännu en kontroll
av vattnet sker innan utpumpning äger rum.
I avfallsbehandlingssystem för både nya och gamla
reaktorer finns normalt samtliga av de ovan nämnda
komponenterna, d v s filter, djupbäddsjonbytare
och indunstare. Skillnaden ligger i antalet och
storleken hos komponenterna. Detta innebär att
det i praktiken är svårt att modifiera t ex ett
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äldre system till ett B-system, även om det normalt med installerad utrustning går att köra ett
befintligt sådant system som ett B-system, dock
enbart vid små flöden. För att B-principen skall
komma till sin fulla rätt krävs det att kraftverket i sin helhet är konstruerat för återanvändning, vilket ej gäller för idrifttagna kraftverk.
Det är svårt att ange värden på utsläppt aktivitet och vattenvolym, eftersom dessa värden är
synnerligen beroende av hur kraftverket är konstruerat, hur det körs och sköts samt hur aktivitetsbilden ser ut, där bl a omfattningen av
eventuella bränsleskador är av betydelse. I
figur 2 har dock storleksordningarna tagits
med, vilka bygger på erfarenhetsvärden.
Reduktionen av aktivitetsutsläppet sker på bekostnad av en ökad produktion av fast avfall.
I system A filtreras vattnet före utsläppet,
vilket ger lågaktiva filter- och jonbytarmassor. Vid indunstningen enligt system B genereras lågaktivt indunstarkoncentrat. Eftersom
återanvändningen av vattnet sker i större skala
kommer även lågaktiva filter- och jonbytarmassor
att produceras vid den efterföljande "poleringen"
av vattnet.
De producerade filtermassorna samt indunstarkoncentratet fixeras i betong eller bitumen. Om fixering sker i betong motsvarar den extra avfallsproduktionen för båda systemen en volym av ca 10 m
per år eller 15-20 kokiller per år. Den ökade
aktiviteten i det fasta avfallet motsvarar från
någon procent upp till flera tiotals procent av

Kapitel 3

Sida 40

den totala aktiviteten i det årligen producerade
fasta avfallet. Osäkerheten i procentangivelsen
beror bl a på omfattningen av eventuella bränsleskador.
Det är mycket svårt att uppskatta den extra stråldos som förorsakas av en utökad rening av utsläppsvattnet. Till och med 1977 har den årliga kollektivdosen för arbete i avfallsstationen inte på
något svenskt kärnkraftverk överstigit 10 manrem
(ett något högre värde 1977 i Oskarshamnsverket
berodde på ombyggnadsarbeten). Det är också svårt
att dela upp dosen på olika arbeten, t ex service
på filter och pumpar, inspektionsronder o s v ,
vrrför några sådana erfarenhetsvärden inte finns.
För filter och indunstare varierar serviceintervallen kraftigt och komponenterna används även
för rening av andra vatten än utsläppsvatten.
Den ökade drifttiden för dessa komponenter på
grund av användningen i systemen A och B uppskattas enligt referens 15 ge en extra årlig
dos på 1-2 manrem i båda fallen. Service och
dylikt på aktivitetsmätaren uppskattas enligt
samma källa till 0/1.-0,2 manrem per tr. Dosen
förorsakad av hanteringen av de extra kokillerna bör vara av samma storlek.
Det extra tillskottet till personalens årliga
kollektivdos som erhålles på grund av den utökade reningen av utslöppsvattnet blir således
ungefär 2-3 manrem. I förhållande till hittillsvarande årliga kollektivdoser utgör detta 1 ä
2 %. Jag anser därför att höjningen av personalens stråldos inte är något argument mot en förbättrad rening av utsläppsvattnet. En sådan åt-
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gärd skall i stället kunna motiveras med hjälp
av en kostnad - nytta uppskattning med avseende
på kollektivdosen i kraftverkets omgivning och
återanvändningen av vattnet.
SSI lämnar också föreskrifter om begränsning
av utsläpp av radioaktiva ämnen i luft. Det
har inte ingått i uppdraget att göra en motsvarande utredning om sambandet mellan utsläppskraven, som bestämmer avgassystemets utseende,
och personalens stråldos från drift och service
av detta system.
2.

SKI:s krav gå återkommande_besiktnin2

Statens Kärnkraftinspektions krav på återkommande
besiktning av tryckbärande komponenter i kärnkraftverk gav 1976 och 1977 kollektivdoser på mellan 5
och 45 manrem enligt redovisningarna till SSI. Som
tidigare nämnts i avsnitt 2.3 är dessa uppgifter
missvisande, eftersom även dosen för montagekontroll vid ändringsarbeten, reparationer och nymontage ingår. Efter justering för detta finner
man att återkommande besiktning i genomsnitt svarar för 4-5 % av årsdosen i en BWR och i en PWR
för en något högre andel (ojusterat drygt 9 %
enligt tabellerna 6 och 18). De relativa bidragen till årsdosen kan därför inte anses vara
särskilt anmärkningsvärda. Det bör dock nämnas
att stora kollektivdoser sparades in 1977 genom
att dispenser gavs för planerade besiktningsområden på grund av för höga strålningsnivåer.
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Strålskyddspersonalen på Oskarshamns- och Ringhalsverken är kritiska mot det sätt på vilket
den återkommande besiktningen hittills har utförts. Man anser att besiktningspersonalen varit
dåligt förberedd, men detta förhållande torde
snart bli bättre när denna personal fått mera
erfarenheter. Vidare bör informationen till
strålskyddarna vara bättre och ges i god tid,
vilket också skulle påverka förberedelserna
positivt. Man tycker även att omfattningen
är för stor och att besiktningen många gånger
görs på från strålskyddssynpunkt fel valda områden. Kollektivdosen för återkommande besiktning beror i likhet med andra aktiva arbeten
på en mängd faktorer, men de två nyss nämnda
är tillsammans med använda provningsmetoder
självklart av särskild betydelse.
Redan innan kärnkraftverket tas i drift görs
en besiktning av anläggningen, den s k första
besiktningen. Arbetarskyddsstyrelsen fastställer de krav som skall vara uppfyllda för att
garantera säkerheten hos tryckkärlen gentemot
personalen. Men SKI har det övergripande ansvaret för personalens och omgivningens säkerhet och utökar därför kraven med hänsyn till
de speciella förhållanden som gäller för ett
kärnkraftverk. Statens Anläggningsprovning
(SA) kontrollerar att kraven är uppfyllda
och rapporterar till SKI. Med hänsyn till att
fel som uppstår i komponenter under driften
kan ha betydelse för säkerheten, så har SKI
också krav på en regelbundet återkommande besiktning under kraftverkets livstid, ett krav
som Arbetarskyddsstyrelsen inte har. Den återkommande besiktningen omfattar provning med olika
metoder och genomgång av provningsresultaten eller en direkt visuell besiktning på platsen.

Kapitel 3

Sida 43

För utarbetande av enhetliga regler för den återkommande inspektionen av svenska kärnkraftverk
finns det en arbetsgrupp med deltagare från SKI,
SA, Tekniska Röntgencentralen (ett kontrollföretag som utför provning av reaktortankar), AseaAtom och de olika kärnkraftbolagen. Som utgångspunkt används de amerikanska kraven (referens 16). Reglerna består av tre huvuddelar.
En allmän del som beskriver filosofin bakom kraven och gör en jämförelse med referens 16. Den
andra delen ger ramprogrammet, d v s omfattningen
och besiktningsintervallen, för reaktortank, rör
och komponenter samt interna delar. Specifikationer av besiktningsmetoder och acceptanskriterier utgör innehållet i den tredje delen. Klart
och formellt godkänt av SKI är ramprogrammet för
reaktortanken, medan motsvarande för rör och komponenter är klart men enligt uppgift ej formellt
godkänt. Det har dock redan börjat tillämpas för
de idrifttagna reaktorerna i successivt ökad omfattning. Arbetet för interna delar har ej påbörjats.
Kraven gällande reaktortanken skiljer sig inte
mycket från de amerikanska. För rör och komponenter innebär det svenska förslaget däremot
en mindre omfattning än det amerikanska programmet. Som exempel på de svenska kraven kan
nämnas att samtliga tryckkärl inkl värmeväxlare
besiktas vart tredje år och samtliga säkerhetsventiler i allmänhet varje år. För övriga ventiler, pumpar och rörsvetsskarvar varierar omfattningen från hundra till några procent beroende på komponentens säkerhetsklass, varav
det finns fyra. Högsta klassen, klass 1, om-
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fattar reaktortanken och trycksatta system t o m
de yttre skalventilerna, medan t ex klass 3 omfattar nukleära system utanför inneslutningen
och utan betydelse för reaktorns säkra avställning. Besiktningsintervallen är för de tre högsta
klasserna i allmänhet 3 år för de två första intervallen och därefter 6 år. Reglerna innebär att
komponenter som är mera hårt utnyttjade får en
mer regelbunden kontroll. Vidare tittar man bara
på ett av fyra parallella system och på de tre
övriga endast om fel upptäcks på det första.
Utgående från ramprogrammet väljer den ansvarige
besiktningsmannen på SA i samarbete med representanter för kärnkraftbolaget ut besiktningsområdena
på rör och komponenter (även i det senare fallet
ofta svetsskarvar). Denna del svarar för det mesta
av den återkommande besiktningens dos. Erfarenheterna kan sedan medföra att man byter ut olämpliga besiktningsområden mot andra, att nya tillkommer samt att besiktningsintervallen ändras.
Det bör påpekas att besked om utvalda besiktningsområden bör lämnas i god tid för att förberedelsearbetet skall bli så bra som möjligt
både hos SA:s provningsavdelning och på kraftverket (planering, strålskyddsåtgärder m m ) .
Då kärnkraftbolagen medverkar både i utformningen
av ramprogrammen och vid valet av besiktningsområden förefaller det som om den tidigare nämnda
kritiken från strålskyddspersonalen beror på dålig intern kommunikation inom företagen. Av ekonomiska skäl (ibland är t ex besiktningsarbetena
bestämmande för revisionsperiodens längd) ligger
det i bolagens intresse att omfattningen av den
återkommande besiktningen ej blir större än vad
som är rimligt för att uppfylla kraven på säkerhet.
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Med de erfarenheter som SKI hittills har haft
anser man på myndigheten att den nuvarande omfattningen av besik+ningsprogrammet för rör och
komponenter är tillfyllest. Jag har uppfattat
detta som att det framlagda förslaget till ramprogram har en tillräcklig omfattning. Jag anser
ändå att SSI bör verka för att en ny översyn görs
av vissa krav. För komponenter i system som ej är
vitala för reaktorns säkra avställning bör kraven
på personsäkerhet kunna uppfyllas genom att ifrågavarande utrymmen på lämpligt sätt spärras av. En
utökad teknisk övervakning, t ex den vanliga rumsövervakningen eller med akustisk emission, kan
också vara ett sätt att reducera omfattningen.
För höga strålningsnivåer orsakade 1977 att nästan en tiondel (221 st) av de planerade besiktningsområdena utelämnades. I första hand kommer
vid ett senare tillfälle renspolning av system
och skärmning att företas för att möjliggöra
provningen. Som tidigare diskuterats i föregående avsnitt tillämpas redan sådana åtgärder
allmänt. Om de ändå är otillräckliga blir nästa
åtgärd att byta till ett likvärdigt men bättre
placerat objekt. Ett bättre samarbete med strålskyddarna bör leda till att från strålningssynpunkt olämpliga objekt från början ej väljs ut
för besiktning. Är byte till likvärdigt objekt
ej möjligt kan man övergå till annan provningsmetod, begränsa provningen eller automatisera
den. Till sist återstår att söka dispens från
provningen och om möjligt då ersätta den med
någon form av övervakning.
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Vanligen sker provningen med ultraljud, röntgen,
penetrerande vätska eller magnetpulver. De två
första metoderna avser volym och de två sista
ytor. Oftast används en volymetrisk metod och
en ytmetod. För rör och komponenter används i
stor utsträckning manuell ultraljudsprovning.
Denna tar tid och närheten till radioaktiva
komponenter medför också att stråldosen kan
bli betydande. Ultraljudsprovningen svarar troligen för den största delen av materialprovarnas bidrag till dosen för återkommande besiktning. Automatisering av detta arbete är därför
en lämplig åtgärd. Förutom dosreduceringen möjliggörs då provning där strålningsnivån tidigare
har förhindrat detta. Ett annat motiv för automatisering är att arbetet går snabbare, kräver
mindre personal och ger säkrare resultat. Då
besiktningen till största delen utförs under
en kort tid av året och på grund av att besiktningsintervallen varierar år från år kan det under
vissa tider vara svårt att få tag på tillräckligt antal personer med denna specialutbildning.
Hittills har automatisk provningsutrustning bara
använts där detta är absolut nödvändigt och byte
till likvärdigt objekt inte är möjligt. Så blev
t ex provning av reaktortanken det som först
automatiserades. Försök har också gjorts med
sådan provning av jonbytare. Under hösten 1978
har SA startat ett utvecklingsprojekt med direktregistrerande manuell och mekaniserad ultraljudprovning av komponenter med enkel geometri, t ex
rör och mindre tankar. Med den föreslagna utrustningen hoppas man att provningen skall bli snabbare och för vissa material även säkrare. Då ana-

Kapitel 3

Sida 47

lysen av provningsresultaten är tidsödande och
kräver stor skicklighet och erfarenhet är nästa
utvecklingssteg att göra ana?.ysen med hjälp av
en till utrustningen kopplad dator. Sådana försök pågår utomlands liksom även utveckling för
att förbättra olika provningsutrustningar.
Förbättring och automatisering av metoder och
utrustning för provning är specifika åtgärder
som kan vidtagas för att reducera dosbelastningen, när väl besiktningsområdena är bestämda på bästa sätt från strålningssynpunkt. I de
flesta fall kommer detta att ske i den utsträckning som är ekonomiskt motiverad genom att besiktningstiden och personalbehovet minskar. Enligt SA:s provningssektion blir dosreduceringen
troligen ej så stor utom där strålningsnivån är
hög och provningen omfattande eller tidskrävande.
Enskilda dostoppar kapas således, men totala
stråldosen påverkas kanske ej så mycket. Enligt
min mening bör SSI bevaka att nämnda åtgärder
vidtages där signifikanta dosminskningar kan
erhållas.
Nödvändiga för- och efterarbeten, d v s av- och
påisolering samt ställningsbyggande, svarar många
gånger för en stor del av dosen för återkommande
besiktning (upp till ca 50 %, se avsnitt 2.3).
Åtgärder för att underlätta eller minska dessa
arbeten kan därför medföra ej försumbara minskningar av den totala besiktningsdosen. En sådan
åtgärd är att övergå till lätt avtagbar isolering,
t ex spegelisolering, som kommer att införas på
alla reaktorerna i Ringhals. Permanenta plattformar eliminerar behovet av ställningsbyggande och
bör byggas där besiktningsintervallen är täta och
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så är möjligt. De här åtgärderna och den i avsnitt 3.2 nämnda skyltningen av besiktningsområdena skall göras före idrifttagandet. För kommande reaktorer skall de beaktas redan vid konstruktionen och byggandet.
Några andra åtgärder som bör övervägas vid konstruktionen av nya reaktorer kan också nämnas.
Besiktningens omfattning blir mindre om antalet
svetsskarvar minskar, t ex genom användandet av
helbockade rör och komponenter med så få svetsskarvar som möjligt. Layout och installation
måste utformas med tanke på den återkommande
inspektionen, så att besiktningsområdena har
en tillfredsställande åtkomlighet. Enligt uppgift kommer i fortsättningen SA att på SKI:s
uppdrag granska designen med cvseende på detta.

Det bör också nämnas här att SKI har andra krav
som medför ett tillskott till personaldosen. De
säkerhetstekniska föreskrifterna anger vad som
måste provas. Av intresse i detta sammanhang är
dock bara sådana säkerhetskrav som ej motsvaras
av kraftverksägarens egna drift- och tillgänglighetskrav. Det är svårt att leta fram dessa
krav och ange motsvarande doser, men ett exempel hittar man ganska lätt. Av revisionsrapporterna för Ringhalsverket framgår det att täthetsprovningen av skalventiler, aom krävs för kontroll
av reaktorinneslutningens täthet, kan ge doser av
storleksordningen 1 till 2 manrem. Skall också
eventuell erforderlig ventilsätesslipning medräknas stiger dosen ytterligare.
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ökade säkerhetskrav leder till tillfälliga stråldoser på grund av ombyggnadsarbeten. 1977 erhölls
doser på mellan 11 och 24 manrem vid sådana arbeten i inneslutningens wet-well i Ringhals 1 och
de båda Oskarshamnsreaktorerna. Det är svårt att
bedöma om dessa dosbelastningar är motiverade av
den minskade risken.
Till sist måste framhållas att den inledningsvis nämnda montagekontrollen vid ändringsarbeten
m m, som i allmänhet ingår i den för återkommande
besiktning redovisade dosen, också är en följd
av Arvetarskyddsstyrelsens och SKI:s krav på personalens och omgivningens säkerhet. Montagekontrollen kan här jämföras med den första besiktningen före idrifttagandet. Som tidigare diskuterats i avsnitt 2.3 kan dosen för denna montagekontroll vara av ungefär samma storleksordning
som för den återkommande besiktningen.
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3.5 Tekniska faktorer
I det allmänna avsnitt som inleder detta kapitel angavs fyra primära åtgärder som måste
övervägas vid konstruktionen av kärnkraftverk,
för att personalens årliga kollektivdos skall
kunna hållas på en rimligt låg nivå. Under arbetet på att åstadkomma ett från strålskyddssynpunkt drift- och servicevänligt kärnkraftverk
strävar tillverkaren efter en optimal lösning,
där alla faktorer som kan påverka konstruktionen i detta avseende har beaktats och anpassats till varandra. De tekniska faktorerna fastlägges på detta sätt från början och kan i allmänhet inte ändras senare på samma sätt som de
tidigare diskuterade faktorerna. Det är därför
viktigt att all personal som medverkar i konstruktionsarbetet har strålskyddskraven i tankarna redan från början. Erfarenheter från
idrifttagna reaktorer kan i vissa fall föranleda
ändringar även i dessa. Exempel på detta har
tidigare givits i avsnitt 3.3 och fler finns i
detta avsnitt. Ännu viktigare är dock erfarenhetsåterkopplingen vid konstruktionen av nya
reaktorer.

Utformningen av de olika byggnaderna och installationen av system i dessa hör nära ihop. Förutsättningarna för detta konstruktionsarbete är
systemkomponenternas krav på utrymme, separering,
läge i förhållande till varandra m m samt strålskyddskrav, säkerhetskrav och byggnadstekniska
krav. Bakom strålskyddskraven ligger främst mål-
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sättningen att personaldosen skall kunna hållas
på en rimligt låg nivå. Kraven kan formuleras i
ett antal allmänna riktlinjer för layout- och
installationsarbetet, vilka tillsammans med en
indelning av byggnadsutrymmena i strålningsklasser på olika sätt bidrar till att minska strålningsnivån och den tid personalen utsätter sig
för strålningen.
Strålkällorna är huvudsakligen radioaktiva ämnen i systemens rör och komponenter, t ex N-16
i reaktorvattnet och aktiva korrosionsprodukter
på systemytor, men kring reaktortanken kommer
strålningen primärt eller sekundärt direkt från
reaktorhärden eller dess omgivning. De använda
källstyrkorna är beräknade värden, som kan kontrolleras genom jämförelse med erfarenhetsvärden från reaktorer i drift (ofta indirekt via
uppmätta dosrater), eller uppskattningar utgående från motsvarande erfarenhetsvärden, där t ex
hänsyn tas till att långlivade korrosionsprodukter ännu inte nått mättnadsvärdet. För klyvningsprodukter som kan läcka ut från skadat bränsle
används samma förutsättningar som vid beräkningar
av utsläppet till omgivningen. Alla källstyrkor
är konservativa, d v s de är något större än de
förväntade värdena, eftersom det bör finnas en
marginal på grund av osäkerheterna.
Med de bestämda källstyrkorna kan de förväntade
strålningsnivåerna på och omkring komponenterna
uppskattas. Dessa egenstrålningsnivåer eller
tillträdesbehovet under drift bestämmer ett
utrymmes strålningsklass. I inånga fall erhålles andra strålningsklasser under avställnings-
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perioderna. Den klassindelning som används för
de idrifttagna svenska reaktorerna har beskrivits i avsnitt 3.3. Under konstruktionsarbetet
hos ASEA-ATOM används 1 mrem/h i stället för
2,5mrem/hsom gräns mellan klasserna 1 och 2.
Vidare dimensioneras strålskärmsväggarna för
klass 2 utrymmen så att strålkällor utanför
ger maximalt 20 mrem/h. Den övre gränsen 100
mrem/h för denna klass hänför sig således till
egenstrålningsnivån i rummet. För okontrollerat
område använder ASEA-ATOM 0,3 mrem/h som övre
gräns vid strålskärmsdimensioneringen, men dosraten kan vara högre utomhus på platser där
ingen normalt uppehåller sig och tillträdet
är enkelt att förhindra, t ex taken. Det enda
utrymme som dimensioneras för en haverisituation är huvudkontrollrummet.
ASEA-ATOM gör också en indelning av utrymmen
med avseende på risken för radioaktiv kontaminering, med vilket avses luftburna radioaktiva ämnen och icke-bundna radioaktiva ämnen
på ytorna. Ventilationssystemet är så konstruerat att luften går från ett utrymme med lägre
risk till ett utrymme med högre risk. På detta
sätt förhindras spridningen av luftburen aktivitet till områden med låg kontamineringsrisk.
Flertalet av de allmänna riktlinjerna för utformningen av byggnadslayout och installation torde
vara självklara åtgärder för att hålla nere personalens stråldos. Så skall t ex rör och komponenter innehållande radioaktiva ämnen installeras för sig och ej tillsammans med inaktiva system. Sådana system får bara finnas tillsammans
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med aktiva svsten där så är oundvikligt på grund
av systemfunktionen. Vidare bör stora radioaktiva
komponenter såsom tankar, filter, värmeväxlare
och pumpar i allmänhet placeras i separata rum
för att minska dosen vid service. Strålskännsväggarna dimensioneras här så att källorna utanför utrymmet ger en liten dosrat i förhållande
till komponentens eget bidrag. ASEA-ATOM använder normalt designvärdet 20 mrem/h, men ibland
är en så låg dosrat som 1 mrem/h motiverad. Samma riktlinjer skall också tillämpas för redundanta system och komponenter, för att dosbelastningen skall bli så liten som möjligt vid service under driftperioden på avställd systemdel
eller komponent.
Varje utrymme med aktiva system skall ha en egen
ingång från en korridor. Undantag kan göras för
filter, som kan vara åtkomliga uppifrån, och
vissa tankar. Byggnadslayouten skall därför utformas så att korridorer med strålningsklass 1
finns på varje plan i den omfattningen att ovanstående regel kan uppfyllas tillsammans med kravet på säkra utrymningsvägar. Denna korridorprincip är väsentlig som ett medel att undvika onödiga dosbelastningar vid person- och komponenttransporter till och från utrymmen med ej försumbara strålningsnivåer samt vid kortare raster
m m (se avsnitt 3.3, punkten övervakning). För
att undvika direkt och spridd strålning ut till
korridoren måste ingången ofta utföras som en
labyrint. Av samma anledning kan genomföringar
för rör och kabel i strålskärmsväggar orsaka
förhöjda strålningsnivåer.
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Sådana genomföringår skall placeras på lämplig
plats i väggen, där ingen direkt strålning kan
passera ut genom öppningen. Ibland räcker inte
detta utan tomrummet i genomföringen måste fyllas med något strålskärmande material. Alternativt kan hålet gå snett genom väggen eller med
två vinkelräta avböjningar.
De allra flesta strålskärmarna är således också
väggar i byggnaderna och består av betong. Vid
dimensioneringen gäller för ASEA-ATOM att tjockleken bestäms av den punkt på väggen där strålningsnivån blir högst. Tillåten dosrat här bestäms av strålningsklassen, kravet vid strålskärmsseparering eller i undantagsfall något
annat krav. Tjockleken anges i multiplar av 5
cm och är i flera fall mindre än det som erfordras av byggnadstekniska skäl. Tillsammans
med konservativt bestämda källstyrkor och i
normalfallet ett visst avstånd från väggarna
innebär dimensioneringsprincipen att strålningsnivåerna i det aktuella rummet i allmänhet blir betydligt lägre än vad designvärdet
anger.
Vid utformningen av installationen måste för
varje komponent behovet av service, underhåll
och återkommande besiktning vara genomtänkt
från början. Tillräckligt med plats skall finnas runt komponenten, så att dessa arbeten kan
utföras så effektivt som möjligt. Är strålningsnivån hög, skall arbetena i så hög grad
som ..'5jligt vara automatiserade. När automatisering är tänkbar skall detta beaktas så att
plats finns för sådan utrustning. Vidare skall
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komponenten placeras så att den är lättåtkomlig.
För att nå den skall inte andra komponenter behöva demonteras. Installationen skall förses med
de plattformar, trappor eller stegar som erfordras för åtkomligheten eller personkommunikationerna. För vissa komponenter kan orienteringen
vara av betydelse. Det är t ex bättre att värmeväxlare av tubtyp är liggande än stående, och
ventiler skall i normalfallet monteras med spindeln vertikalt uppåt.
Erforderlig hanteringsutrustning, t ex lyftanordningar, och annan serviceutrustnings fasta
delar skall konstrueras och vara monterade före
driftens början. Från strålskyddssynpunkt kan
det vara fördelaktigt att demontera komponenten
och utföra servicen på annat håll. I sådana fall
skall installationen medge snabbt demontage och
montage. Intressant att nämna här är ett utvecklingsarbete av Statens Vattenfallsverk gällande
ventiler med snabbkoppling, ännu så länge bara
för klenrör. Kopplingen kan redan införas successivt i dagens kärnkraftverk, när någon ventil
måste skäras loss. För större komponenter som
kan behöva föras till aktiva verkstaden skall
transportvägen beaktas i byggnadslayouten och
vid installationen. En del komponenter, t ex
stora pumpar, behöver också en särskild transportutrustning, vilken då ofta ingår i hanteringsutrustningen.
En sak som kan vara svår att avgöra för komponenter, som ej kan räknas till de stora radioaktiva, är behovet av strålskärm. Med strålskärmar kan utrymmet runt komponenten bli
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mindre och åtkomligheten sämre än utan strålskärmar. Uppehållstiden blir därför troligen kortare
i det senare fallet, men i stället blir strålningsnivån från närliggande komponenter högre.
Ett tredje och kanske bättre alternativ är att
använda flyttbara strålskärmar. Plats måste lämnas i aktuella utrymmen, så att sådana skärmar
kan användas på bästa sätt. Ventiler, där man
av erfarenhet vet att crud ansamlas, kan förses med en fast monterad strålskärm av stål,
troligen utan att åtkomligheten minskar. Beroende på omgivande rör och komponenter kan
detta ge en betydande (minst en faktor 2) eller
en försumbar reducering av strålningsnivån intill ventilen. Användningen av tillfälliga strålsJ-ärmar har tidigare diskuterats i avsnitt 3.3.
Här skall bara tilläggas att bjälklag samt röroch komponentupphängningar eller stöd måste dimensioneras med tanke på den tillkommande belastningen, där bruket av tillfälliga strålskärmar
kan förutses.
Ventiler belägna i utrymmen med hög strålningsnivå skall avståndsmanövreras från klass 1 utrymmen via motordon eller med förlängda spindlar, för att minska dosbelastningen till driftpersonalen. Dosen för service av den tillkommande utrustningen måste dock beaktas. Av samma
skäl skall platser där instrunu*ntavläsningar,
andra kontroller eller manövreringar görs om
möjligt förläggas till klass 1 utrymmen. Det
är rimligt att i vissa fall väga detta krav mot
den förväntade frekvensen av besök på platsen.
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Förbindningen mellan radioaktiva komponenter,
rördragningen, måste också följa särskilda regler när det gäller aktiva system. Den stora mängden radioaktiva rör i vissa utrymmen svarar i
huvudsak för den allmänna strålningsnivån där.
Man bör alltså sträva efter så korta rörlängder som systemutformningen medger. Rören skall
också placeras på så gynnsamt avstånd som möjligt från komponenterna, särskilt sådana där
vistelsetiden kan förväntas bli relativt lång.
Om rören måste gå genom utrymmen med låg strålningsnviå, vilket skall undvikas, kan strålskärmning bli nödvändig. Rörsvetsskarvar som
kan bli utvalda för återkommande besiktning skall
placeras så att de blir lättåtkomliga.
Rördragningen skall utföras så att fickor (rörkrökar, lågpunkter, blindflänsar och dylikt)
där aktiva korrosionsprodukter kan fastna undvikes. Särskilt viktigt är detta för dränagesystemet 352 i BWR, där erfarenheten visar att
crudansamlingar lätt uppstår. Rören i detta system bör ha en viss lutning och bakfickor (s k
döda ändar) undvikas där de mindre rören samlas
till en stamledning. På ställen där crudfällor
trots detta kan förutses måste det vara möjligt
att koppla in vatten för renspolning. För aktiva
system i allmänhet skall installationen vara
sådana att dekontaminering genom renspolning
går lätt att utföra. Tappmöjligheter skall
finnas vid systemens lågpunkter. Systemdelar,
för vilka även dekontaminering med kemiska medel kan förutses, måste förses med stutsar för
anslutning till dekontamineringsutrustningen.
För stutsar i allmänhet gäller att de skall pla-
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ceras så att crud ej kan ansamlas, t ex ovanför
rörens mittlinje. Om detta inte är möjligt skall
de kunna dräneras.
I anslutning till de allmänna riktlinjerna kan
det vara av intresse att särskilt kommentera
några av byggnaderna och samtidigt lämna ytterligare synpunkter på hur byggnadslayout och installation skall se ut. Av speciellt intresse
är utrymmesbehovet, eftersom man vid planeringen
av kärnkraftverkets olika byggnader av ekonomiska
skäl vill uppfylla de inledningsvis nämnda kraven
med en så liten byggnadsvolym som möjligt.
Erfarenheterna visar att man ibland har underskattat utrymmesbehovet. Så har t ex omklädnadsrummen för entreprenörspersonal varit alldeles
för små under revisionsperioderna och föranlett
om- och tillbyggnader. Tillräckliga personalutrymmen och en för revisionsperioden dimensionerad in- och utpassagekontroll till kontrollerat
område gör att en ökad del av arbetstiden kan
användas till nyttigt arbete, vilket gynnsamt
påverkar både avställningens längd och personaldosen.
I kokarreaktorerna upplevs inneslutningen som
trång och framför allt personkommunikationerna
är besvärliga men också många servicearbeten.
Orsaken är bl a de många rörförankringarna och
rörbrottsdämparna som finns där av säkerhetsskäl. Eftersom säkerhetskraven har ökat med
tiden har förhållandet inte blivit bättre i
de senast byggda reaktorerna. De få rörledningar
som kan förväntas ge ej försumbara dosrater har
därför inte kunnat ges en önskvärd strålskärm-
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ning. Att utöka inneslutningens volym, något
som i sin tur ger en större reaktorbyggnad,
torde dock inte kunna motiveras av strålskyddsskäl idag.
Den aktiva verkstaden har också visat sig vara
underdimensionerad i Ringhals- och Oskarshamnsverken och därför ofullständigt utrustad, bl a
när det gäller dekontamineringsutrustning. Nya
verkstäder har redan byggts i Oskarshamn, och
i Ringhals väntas en ny verkstad vara klar
1980-81. I nya kärnkraftverk skall den aktiva
verkstaden placeras centralt, ha tillräcklig
storlek och vara ändamålsenligt disponerad och
utrustad. Hela eller delar av radioaktiva komponenter som kräver dekontaminering och maskinbearbetning måste som regel tas till den aktiva
verkstaden. Är dekontaminering ej nödvändig och
kan arbetet utföras med handverktyg, kan en lokal
verkstad vara ett bra alternativ. Plats för några
få mindre verkstäder av detta slag bör reserveras i byggnadslayouten. För reaktorbyggnaden
i BWR räcker det med två eller tre rum, som
måste förses med förstärkt ventilation (punktavsug) och andra serviceanordningar samt en
extra skobytesgräns. I layouten måste också
reserveras rum eller öppna ytor, där man kan ta
hand om sopor, aktiva verktyg, extra skyddsutrustning m m samt ställa upp material, arbetsbänkar och komponenter tillfälligt.

Turbinbyggnaden är av intresse med tanke på de
skilda aktivitetsförhållandena i BWR och PWR.
Bortses från den potentiella möjligheten till
aktivitetsläckage via ånggeneratorerna så är
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turbinsystemen i PWR helt inaktiva. I BWR för
ångan med sig radioaktiva ämnen från reaktorn.
Den årliga personaldosen under drift kan uppskattas ligga mellan några och upp till omkring
tio manrem.
I svenska kärnkraftverk, inklusive konstruerade och
byggda men ej idrifttagna, finns flera olika
utföranden av turbinbyggnadens layout. Man har
i flera fall ej följt de ovan angivna riktlinjerna för layoutens utformning, särskilt med avseende på strålskärmsseparering av radioaktiva
komponenter. I den senaste reaktorn, block 3
i Forsmark är dock denna separering i stort sett
tillfredsställande. Ett annat och besvärligare
problem utgör reglerventiler och instrumentering,
vilka bör placeras så att en viss tillträdesbarhet erhålles. Reglerventiler kärvar ofta och
måste då åtgärdas. Instrumenteringen sitter
ibland nära aktiva komponenter och är då svår
att strålskärma. önskemål har framförts från
kärnkraftverken om en layoututformning som medger att vissa inspektionsrundor kan göras utan
besvärande dosbelastning. Enligt ASEA-ATOMs uppfattning kan det bli svårt att åstadkomma detta,
och övervakning med TV är sannolikt ett bättre
alternativ. Utformningen av byggnadslayouten
med avseende på placering och strålskärmning
av turbiner, mellanöverhettare och tillhörande
ångledningar måste även ta hänsyn till spridningen av gammastrålning via luften till kraftverkets allra närmaste omgivning.
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Erfarenheterna från amerikanska BWR ger inte
uppslag till några förbättringar i de svenska.
Att döma av de amerikanska reaktorer som jag
har besökt eller vars byggnadslayout jag har
studerat så är det många gånger relativt dåligt med plats runt de radioaktiva komponenterna. Den tidigare nämnda korridorprincipen
används inte, vilket leder till att fler strålningsklasser används under designarbetet än vad
ASEA-ATOM anser vara behövligt. En annan konsekvens är att strålningsnivån blir några mrem/h i
s k allmänna utrymmen, vilket ger en onödig extra
dosbelastning (dock sannolikt inte så stor).
De allmänna riktlinjerna gäller oavsett typ av
lättvattenreaktor, medan flera av kommentarerna
av naturliga skäl har gällt BWR. Några kommentarer gällande PWR skall dock lämnas här och
avser då närmaste blocken 2 och 3 i Ringhals.
Reaktorinneslutningen, som i PWR volymmässigt
är mycket större än i BWR, innehåller hela
kylsystemet med ånggeneratorerna samt några
andra mycket aktiva system och systemdelar.
Resten av reaktorsystemen ligger utanför inneslutningen i bränsle- och hjälpsystembyggnaderna, som i BWR ungefär motsvaras av reaktorbyggnaden utanför inneslutningen.
Inneslutningen är tillträdbar under drift, men
strålningsnivån är i block 2 5-20 mrem/h (motsvarar strålningsklass 2) på de allmänna gångvägarna. Vid bassängkanten erhålles 2 rem/h
från neutronstrålning som sprids uppåt via den
annulära spalten mellan reaktortanken och den
biologiska skärmen. Neutronspridningen föror-
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sakar också via aktivering en högre strålningsnivå under avställningsperioden, bl a vid reaktortankflänsen. Detta strömningsfenomen i PWR
är det kanske mest besvärliga problemet idag
för strålskärmsteknikerna, vilket avspeglat sig
i det stora antalet rapporter i ämnet under de
senaste åren. Gammaspridningen är av mindre betydelse och i BWR existerar problemet knappast
på grund av den breda vattenspalten utanför härden och den mycket högre reaktortanken. Utan en
närmare utredning är det svårt att avgöra om det
är motiverat att införa extra strålskärmar i eller ovanför den annulära spalten
i Ringhalsreaktorerna.
I hjälpsystembyggnaden, som utgör huvudparten
av det kontrollerade området utanför inneslutnlngen, tillämpas korridorprincipen och strålningsnivån i allmänna utrymmen är mycket låg. I
allmänhet har riktlinjerna för gott strålskydd
följts i block 2, även om det enligt strålskyddarnas uppfattning är större utrymmen och bättre
strålskärmning i block 1. I block 3 har layout
och installation blivit något sämre än i block
2. På många ställen i hjälpsystembyggnaden är
det trångt och flera komponenter är svåråtkomliga. Strålskärmningen har dock förbättrats på
flera håll. I ett par utrymmen finns flyttbara
skärmar framför ventiler, vilket bör minska
driftdosen något. På grund av försämrad åtkomlighet ökar troligen revisionsdosen något i
stället, varför denna konstruktion är diskutabel.
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Det är inånga krav som påverkar utformningen av
byggnadslayout och installation. Här har bara
strålskyddskraven berörts. Ibland är de givna
riktlinjerna motstridiga, och ibland är andra
krav starkare än strålskyddskraven. En anpassning av de olika kraven till varandra måste
därför göras, för att ett så bra resultat som
möjligt skall uppnås. För att bevaka att strålskyddskraven uppfylls i största möjliga utsträckning måste en granskning göras vid flera tillfällen under arbetets gång, dels av strålskyddsspecialisterna, dels av en grupp med specialister på strålskydd, reparationer, komponenter
och installation. Vid granskningen måste hänsyn tas till bl a komponenternas servicebehov,
hur ofta ett utrymme eller del av utrymme måste
beträdas och andra saker av betydelse när konflikter mellan olika krav uppstår.
Ett bra hjälpmedel vid planeringen av byggnadslayout och installation är en modell gjord av
plast i lämplig skala (t ex 1:25). Användningen
av modell är vanlig vid konstruktion av kemitekniska fabriker och har tagits i bruk också
för kärnkraftverk. ASEA-ATOM har t ex använt
en modell för inneslutningen. Den tredimensionella modellen har flera fördelar framför de
tvådimensionella ritningarna, som kan vara
svåra förstå. Modellen ger en bättre överblick.
Det är lätt att se rör och komponenters inbördes
lägen, om ett rum är rätt disponerat, om rördragningen är riktig, om det finns tillräckligt
med utrymme kring en komponent o s v . Kort sagt,
man kan kontrollera att de givna riktlinjerna
följs på bästa sätt. Vidare är det enkelt att
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se konsekvenserna av föreslagna ändringar och
kontrollera om ett föreslaget sätt att utföra
service på är genomförbart eller om det finns
bättre tillvägagångssätt. Granskningsarbetet
underlättas med modellen, som även kan användas
för arbetsplanering när kraftverket är färdigt
och som hjälpmedel vid instruktion av ny personal. Enligt min mening är fördelarna så stora
att användningen av plastmodeller i framtiden
bör vara en regel för byggnadsdelar där de mest
aktiva systemen är installerade.
Genom en egen granskning kan SSI kontrollera
att byggnadslayout och installation har fått
en från strålskyddssynpunkt riktig utformning
med hänsyn till målsättningen för personaldosens storlek och de gjorda ekonomiska insatserna. Vid bedömningen måste även övriga tekniska faktorer som påverkar dosen beaktas.

2.

Komgonentval_och_utformning

Från de i föregående punkt givna riktlinjerna
följer direkt några krav som måste ställas vid
valet av de komponenter som ingår i installationen. Fabrikat och utförande skall vara sådant
aLt service, underhåll, återkommande besiktning
och eventuella reparationer går att utföra på
ett snabbt och enkelt sätt utan onödig dosbelastning. Komponenten måste därför vara lätt
demonter- och monterbar i systemet och enkel
att plocka sönder och- sätta ihop. På grund av
risken för ansamling av aktiva korrosionspro-
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dukter skall komponenten ha så litet som möjligt
av fickor och blindstutsar. Då risken för sådan
ansamling inte går att eliminera helt och aktiviteten även fastnar på de släta ytorna måste komponenten också vara enkel att dekontaminera.
För att uppehållstiden i utrymmen med ej försumbar strålningsnivå skall kunna hållas nere är det
egentligen mera väsentligt att komponenterna har
hög driftsäkerhet, lång livslängd samt litet behov av service och underhåll. Det är därför viktigt att tillverkarna kontinuerligt söker förbättra komponenterna i detta avseende i första
hand, även om de tidigare nämnda kraven inte
heller får negligeras. Drifterfarenheterna ger
god hjälp vid detta arbete. Till de allmängiltiga kraven kan fogas några kommentarer för
vissa av komponenterna som en illustration
till de problem som finns och föreslagna åtgärder .
Ventilarbeten är som framgått av kapitel 2 ett
av de mest dosbelastande arbetena i BWR, särskilt
i de svenska reaktorerna där de svarar för ungefär
en tiondel av den årliga personaldosen. I PWR är
dosbelastningen relativt sett något mindre. En
stor del av arbetet med ventilerna, speciellt i
BWR, gäller åtgärdandet av externt läckage, som
i allmänhet beror på dålig tätning vid ventilspindeln. Dubbla packboxar med mellandränage har
t ex visat sig fungera dåligt med det utförande som
använts i dagens reaktorer. En förbättring kan här
erhållas genom att när läckage uppstår byta packningsmaterial mot ett annat, t ex grafoil. Grafitpackningarna är ännu inte helt testade men före-
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kommer redan i mindre omfattning och med positiva erfarenheter i flera av de svenska reaktorerna. Ett annat alternativ, bälgtätning, har
börjat användas i större omfattning i Forsmark
3, men övergång till denna typ i gamla reaktorer kräver ombyggnad. Antalet dubbla packboxar
kan också reduceras genom att kravet på tätning
(tätningsklassen) minskas, t ex efter jonbytarna
i reningssystemet, så att enkla packboxar kan användas. På grund av bättre packningar kommer man
också från och med Forsmark 3 att slopa tätsvetsningen av flänsförbanden vid bröstet och ventilhusets anslutningar. Det interna läckaget sker
vid tätningsytorna och kräver slipning av ventilsätena, ett arbete som nu kan göras med automatiska
verktyg. Som en följd av de här åtgärderna kommer
ventilservicens omfattning och tidsåtgång att minska.
Ett minskat antal ventiltyper och leverantörer kommer att förenkla servicearbetet ytterligare i nya
reaktorer.
I PWR är ånggeneratorarbetena det mest dosbelastande arbetet och svarar normalt för 20 till 25 %
av årsdosen, men kan ibland ge betydligt större
andel. De höga doserna beror till stor del på den
höga strålningsnivån på arbetsplatsen, från flera
rem/h upp till 14 rf;m/h (mätningar 1977) , men
också på dålig komponenti, tf ormning. Manluckorna
är ej bra, och förbättringar, t ex att göra dem
snabbt öppnings- och stängningsbara, bör kunna
spara in åtskilliga manrem. I revisionsrapporten
1978 för Ringhals 2 nämns problem med radioaktivt
slam som blir kvar innanför luckorna efter dräneringen och genom ansamling i bottengavelns isolering ger en onödig bakgrundsstrålning samt den
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långa tiden för återmontaget av luckorna. I Ringhals 3 är hissanordningen för luckorna så dåligt
utformad att den försvårar inklättringen och riskerar att riva sönder servicepersonalens skyddsdräkter. En utveckling mot en mera automatiserad
service pågår (ref 12), varför den normala servicedosen sannolikt kommer att minska. Ett stort
frågetecken finns dock för framtida extra arbeten
med höga stråldoser på grund av tubskador förorsakade av olika slag av korrosionsangrepp och
som bl a ger upphov till läckage. En typ av korrosion, denting, medför också deformation av
stödplåtarna. För att förhindra läckage har
förebyggande tubpluggning gjorts vid de två
senaste revisionsavställningarna och givit en
ej försumbar del av dosen för ånggeneratorarbetena. De tillverkare av ånggeneratorer som
har de här problemen försöker lösa dem genom
omkonstruktion, val av andra material och ändring av vattenkemin på sekundärsidan (ångsidan).
För reaktorer i drift har den sista åtgärden
vidtagits, och de närmaste åren får utvisa om
detta räcker för att lösa problemet.
I tanken för uppsamling av systemdränage och
mottagningstankarna i avfallssystemet har det
visat sig att aktiva korrosionsprodukter sedimenterar och ger upphov till höga strålningsnivåer på och omkring bottenytan. Lokalt har
det under revisionsperiodeina varit mellan 50
och 100 rem/h på ytan av systemdränagetanken
i flera BWR och 300 rem/h på motsvarande tank
i Ringhals 2. Höga strålningsnivåer ger problem
vid främst den återkommande besiktningen men
också vid uppehåll i närheten. För att minska
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bottenytan och förhindra sedimentering bör tanken installeras stående och med ett trattformat
avlopp i botten. Det är möjligt att spolutrustning eller omrörare kan behövas också. Om tanken
är liggande måste sannolikt båda sakerna vara med
i installationen. För systemdränagetanken kan eventuellt en tillräcklig omröring erhållas genom att
vattnet cirkulerar i en del av systemet.
Av- och påisolering är från strålskyddssynpunkt
ett besvärligt arbete, och isolerarna är en av
de två mest dosbelastade yrkeskategorierna i
svenska kärnkraftverk. Totalt svarade de 1977
för bara mellan 5 och 10 % av hela årsdosen,
men isoleringsarbetet ger ibland en ej försumbar del av dosen för ett arbete. Som tidigare
har nämnts är lösningen här att på de ställen
där så krävs på grund av service, underhåll och
återkommande besiktning byta ut den nuvarande
isoleringen mot en som går snabbt att ta av och
sätta på. Den nuvarande isoleringen av mineralull har ett par andra nackdelar också. Dels kan
den flyttas om genom vibrationer hos t ex rörledningar, och dels blir det mycket skräp vid
isoleringsarbetet, vilket inte är bra från saneringssynpunkt. Spegelisolering är en lösning
som har föreslagits och som nu också införs på
Ringhalsverket. Spegelisoleringen har inte mineralullens två sistnämnda nackdelar. Uppbyggnaden är dock ganska komplex, varför det kan
vara svårt att alltid göra den lätt demonterbar.
Av utrymmesskäl kan det också vara svårt att använda spegelisolering överallt i dagens reaktorer. En annan lösning är att genom olika åtgärder förbättra hanteringen av mineralullsisoleringen.
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De tidigare i detta avsnitt behandlade faktorerna
har omfattat konstruktiva åtgärder av olika slag
som reducerar personalens stråldos genom strålskärmning, ökat avstånd till strålkällan och en
minskning av den tid personalen utsätter sig för
strålning. Den första primära åtgärden bör dock
vara att angripa strålningens olika källor och
försöka reducera motsvarande källstyrkor. Lyckas
man med detta blir kravet på andra åtgärder mindre.
I viss mån har detta behandlats tidigare, men då
bara med avseende på att förhindra uppkomsten av
starka punktkällor i fickor av olika slag på rörledningar och i komponenter. I avsnitt 2.5 visades att några få aktiva korrosionsprodukter 1977
i allmänhet svarade för minst 90 % av kollektivdosen i de svenska BWR. Aktiviteten är mer eller
mindre jämnt koncentrerad på rör- och komponentytor samt i volymkällor som exempelvis filter.
Vattenkemin inklusive reningssystemen är till
sammans med materialvalet av avgörande betydelse
för storleken på dessa källor, som också kan reduceras genom dekontaminering. Resten av detta
avsnitt ägnas åt dessa källstyrkepåverkande faktorer .
Men först något om övriga strålkällor. I BWR
kan man bortse från den primära neutron- och
gammastrålningen från reaktorhärden och den
sekundära gammastrålningen från neutronabsorptioner i härdens närhet. På grund av den kraftiga dämpningen i flera successiva strålskärmar
(vattenspalten utanför härden, reaktortankväggen,
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biologiska strålskärmen och inneslutningens vägg)
nås aldrig personalen av denna strålning. Neutronstrålningen inducerar aktivitet i de interna delarna i reaktortanken och eventuellt också i vissa delar av inneslutningen, men dosbidragen under
a/ställningsperioderna från dessa aktiviteter blir
försumbart små. Som tidigare har framhållits under
punkt 1 kan man inte bortse från den här strålningen och åtföljande neutroninducerad aktivitet
i PWR, men motsvarande dostillskott bör ändå vara
relativt små.
De radioaktiva ämnena i systemens rör och komponenter som bidrar till stråldosen är förutom de
aktiva korrosionsprodukterna också N-16 och C-15
(endast under drift) samt klyvningsprodukter från
läckande bränslestavar. Kan antalet bränsleskador
begränsas till några få varje år, vilket är rimligt att anta med nuvarande erfarenheter, så bör
inte klyvningsprodukterna svara för mer än en
liten del av den totala dosen i framtiden. Successivt förbättrade produktions- och kontrollmetoder
är också en garanti för detta under förutsättning
att driften sker på föreskrivet sätt. Dosbidraget
från N-16 och C-15 kan förväntas vara konstant,
absolut sett, eller minska som en följd av ändrade rutiner för driftpersonalen. Dock kan en ändring av vattenkemin i BWR ge upphov till en annan
aktivitetsfördelning mellan ånga och vatten för
N-16, vilket kan påverka stråldosen ogynnsamt
(mera därom senare).
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Orsaken till att de aktiva korrosionsprodukterna
svarar för så stor del av årsdosen är att de utgör den helt dominerande strålkällan under revisionsperioden, som normalt ger 70 till 80 % av
årsdosen. Oroande är att motsvarande strålningsnivåer har ökat för varje driftår. Detta kan
illustreras för svenska BWR med figur 3 som visar dosraten på en av huvudcirkulationskretsarnas sugledning som funktion av drifttiden uttryckt
i antalet effektiva fulleffektår (EFPY). Glädjande nog har dosraterna minskat mellan revisionerna 1977 och 1978. Innan dess låg ökningstakten mellan 35 och 70 mrem/h per EFPY utom för
Ringhals 1, där ökningen var större. På uppdrag
av Electric Power Research Institute (EPRI) har
en undersökning av strålningsnivåerna under avställning gjorts för amerikanska lättvattenreaktorer (referens 17). Data för BWR antyder att
strålningsnivån motsvarande den i figur 3 här
höjs snabbare, med 100 till 150 mrem/h per EFPY.
Man förväntar sig också att dosraten skall vara
1 till 2 rem/h -efter 12 EFPY. Senare mätvärden
ger en tillväxttakt på upp till 200 mrem/h per
EFPY. På senaste tid har dock ökningstakten minskat i de äldsta reaktorerna och strålningsnivån
har till och med minskat sedan föregående revision i flera av reaktorerna.

För huvudkylkretsarnas rör i PWR visar den amerikanska undersökningen att tillväxttakten är mellan
25 och 100 mrem/h per EFPY för ytdosraten. Denna
förväi.tas ligga mellan 200 och 500 mrem/h efter 12
EFPY, d v s betydligt lägre än motsvarande värden
för BWR. Men detta ger inte en riktigt sann bild
av strålningsmiljön i PWR. Ansamlingar av aktiva
korrosionsprodukter i fickor av olika
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Figur 3. Strfilningsniv&n vid avställd reaktor pa sugledningen
i en huvudcirkulationskrets i svenska BWR.

alag är vanliga och ger lokalt höga strålningsnivåer, flera tiotals rem/h. I ånggeneratorernas
vattenkamrar samlas också aktivitet och på tubplåtarna är dosraterna i allmänhet mellan 10 och
30 rem/h utan något beroende av drifttiden (referens 17) .
Jag kommer i fortsättningen av detta avsnitt
att huvudsakligen ägna mig åt BWR, eftersom jag
är mera bekant med denna reaktortyp, och endast
kortfattat beröra PWR.
Orsaken till de stora, variationerna i korrosionsprodukternas aktivitetsnivåer i olika BWR är olikheter i materialval, vattenkemi samt i utformning
och drift av reningssystemen för reakto-vatten
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och kondensat. På grund av BWRs princip med reaktorånga direkt till turbinen så sker en anrikning
i primärsystemet av de föroreningar som förs dit
med det återmatade kondensatet. Det visar sig också
att huvuddelen av de inaktiva korrosionsprodukterna
som fastnar på bränslet och där utsätts för neutronbestrålning kommer med matarvattnet, varför lägsta
möjliga korrosionshastighet och en effektiv rening
här måste eftersträvas. I BWR av ASEA-ATOMs modell
uppnås det förra med neutral matarvattenkemi, som
bl a förutsätter att vattnet är nästan helt rent
från lösta elektrolyter (mycket låg konduktivitet).
Reningen av kondensatet sker i precoatfilter belagda med pulverformig jonbytarmassa och normalt
placerade mellan de två första lågtrycksförvärmarna.

Reaktorvattnet renas i jonbytare av djupbäddstyp
med kornformig jonbytarmassa. Jonbytarna kan också
avlägsna e n del partikulära föroreningar, men
ej lika effektivt som precoatfilterna. Reningsflödet är normalt 2 % av matarvattenflödet vid
full reaktoreffekt men kan fördubblas vid forcerad rening. Fram till våren 1975 renades i de
båda Oskarshamnsreaktorerna reaktorvattnet först
i magnetitfilter med ett flöde som var 10 %
av matarvattenflödet vid full effekt. !lagnetitfilterna innehöll trådklipp av rostfritt material (mm-storlek) för att fånga upp partikulära
föroreningar. Filtren togs ur drift på grund av
driftproblem och då reaktorvattenkvalitén ändå
kunde upprätthållas. I figur 3 kan man se hur
dosraten i Oskarshamn 1 börjar öka snabbare från
detta tillfälle (efter ca 1,6 EFPY) , vilket delvis bör vara en följd av denna åtgärd.
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Det bör observeras att jonbytare och filter är
dimensionerade för att hålla konduktiviteten
och mängden föroreningar låga och inte primärt
för att ta bort aktiva korrosionsprodukter och
utläckta klyvningsprodukter. För att få en effektiv rening har ASEA-ATOM också lagt stor vikt
vid konstruktionen av filter och jonbytare samt
noga kontrollerat att de givna specifikationerna
uppfylls vid tillverkningen. För fullständighets
skull bör tilläggas att kondensatreningssystemet
i Ringhals 1 också har djupbäddsjonbytare. I amerikanska BWR förekommer flera andra kombinationer,
däremot finns inte magnetitfilter. Det finns t ex
reaktorer som använder samma filtertyp i båda systemen, antingen djupbäddsjonbytare eller precoatfilter.

Hög reningseffekt och låg korrosionshastighet i
svenska BWR innebär att man kan hålla mängden av
korrosionsprodukter i matar- och reaktorvattnen
på en nivå som i allmänhet ligger klart under
den i amerikanska BWR och förklarar skillnaden
i de tidigare nämnda strålningsnivåerna. Korrosionsprodukterna förekommer huvudsakligen i löst
form med undantag i utländska BWR för järn, som
där till största delen föreligger i partikulär
form (enligt definition sådana partiklar som
fångas på 0,45 mm milliporefilter).
Co-60 är den av de aktiva korrosionsprodukterna
som intresset koncentrerar sig på, eftersom den
redan efter några års drift som regel svarar för
mer än hälften av gammakällstyrkan från dessa och
denna andel sedan ökar på grund av nuklidens långa
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halveringstid. Det har visat sig att järnhalten
i reaktorvattnet är av betydelse för Co-60 aktiviteten på systemytorna (alla ytor utanför härden) . Denna aktivitet är lägst i de reaktorer
som har låga järnhalter, omkring 1 ppb (/Ug/kg
vatten), som till exempel i svenska BWR. I
den japanska reaktorn Shimane har man bl a genom en kraftig rening av reaktorvattnet (relativt sett, 3,5 gånger högre än i svenska BWR)
lyckats få ned järnhalten till ungefär samma
nivå. Dosraten på sugledningen i huvudcirkulationskretsarna är också liten, med en tillväxttakt på ca 15 mrem/h per EFPY.
För att få en bättre kännedom om hur aktivitetsuppbyggnaden sker behövs en modell som beskriver
transporten av inaktiva och aktiva korrosionsprodukter, aktiveringen samt avlossningen från och deponeringen på härd- och systemytor. Med modellen
skall man även kunna bestämma var de huvudsakliga
källorna till de inaktiva korrosionsprodukterna
finns och bedöma effekten av olika reningsåtgärder. Som indata till modellen behövs koncentrationen av inaktivt material och motsvarande aktivitet i matar- och reaktorvatten, på bränsleytorna (erhålles genom analys av skrapprov på
uttagna bränslestavar) samt på systemytorna.
Dessa data erhåller ASEA-ATOM direkt från kraftverken eller genom egna mätningar.
Den största delen av systemytorna (mer än 90 %)
finns inne i reaktortanken och är svåråtkomliga
för mätning. På de resterande delarna, de reaktorvattenberörda systemen utanför reaktortanken,
har dosratsmätningar gjorts av ASEA-ATOM från
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och med första revisionsperioden på samtliga
svenska BWR och från 1977 även bestämningar av
ytaktivitetens sammansättning med hjälp av den
i avsnitt 2.5 beskrivna MADAC-utrustningen. Det
bör nämnas att dosrater och ytaktiviteter ger
en något annorlunda bild av strålningsnivåerna
under samma kalenderår än vad som framgår av
figur 3, som bara är representativ beträffande
utvecklingen i stort som funktion av EFPY. I
allmänhet så är för samma kalenderår uppmätta
dosrater och ytaktiviteter högst i Oskarshamn 1
och lägst i Barsebäck 1, men stora variationer
förekommer beroende på var matplatsen är belägen
och omgivande komponenter (gäller dosratmätningarna). Medelvärden av flera ytaktivitetsbestämningar
används som jämförelsevärde för ytaktiviteten på
systemytor.
Under hösten 1978 har ASEA-ATOM startat arbetet
med att ta fram en modell för aktivitetsuppbyggnaden, i första hand för Co-60 men också för Co58 och Zn-65. I arbetet används data från Oskarshamnsreaktorerna. Men kunskaper behövs också om
korrosionsprocessen, avlossningen från och deponeringen på ytor, järnets betydelse för Co-60
aktiviteten och andra faktorer som påverkar aktivitetsbyggnaden. Forskning för att öka kunskaperna inom dessa områden pågår i flera länder,
bl a i Sverige och USA. Genom ett samarbetsavtal med General Electric (GE) har ASEA-ATOM tillgång till amerikanska forskningsresultat och deltar även i några projekt. Som läget är idag blir
modellen ganska enkel och ger bara en grov bild
av aktivitetsförhållandena, men den kan ändå användas vid diskussioner av reningssystem och betydelsen av olika källor. I takt med tillkommande
data och kunskaper kommer modellen successivt att
förbättras.
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Modellen, där korrosionsprodukterna föreligger
i löst form, kan enkelt beskrivas med följande
tre differentialekvationer för aktiviteten A på
bränsleytorna (index b ) , i reaktorvattnet (v)
och på systemytorna (s)
dA
= M b (t)E0X + D ^
dA

(R b + X)Ab

(1)

v
R

dA

-

A

+

R

sAs ~

(D

s

+

D

b

s

•ar
där M(t) är mängden av det inaktiva materialet
10 är reaktionsraten per sekund och viktenhet för den aktuella neutronreaktionen
X är sönderfallskonstanten (s~ )
D är deponeringskonstanten (s )
R är avlossningskonstanten (s~ ) och
X r är reningskonstanten (s"~ ) som beror på
flödet genom jonbytaren och reningsfaktorn.
Modellen innehåller också motsvarande ekvationer för det inaktiva materialet, och i ekvation
(2) tillkommer en term för avlossningen (korrosionen) från aktiverat konstruktionsmaterial i
härden. Den axiella variationen hos det inaktiva
materialet på bränslet cch hos neutronflödestätheten 0 beaktas. Härden består av bränslepatroner
som suttit inne olika långa tider. Varje sådan
bränslesats behandlas för sig i ekvation (1).
Ekvationerna löses numeriskt på dator genom en
stegvis integration, där för förfluten tid den
aktuella reaktorns verkliga drifthistorik följs.
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Genom jämförelse mellan modellens förutsägelser
och verkligheten kan deponerings- och avlossningskonstanterna bestämmas. Med en antagen drifthistorik kan modellen sedan ge en bild av hur aktiviteterna kommer att variera i framtiden. Följande preliminära resultat har erhållits för Co60 i Oskarshamn 2. Härdens aktivitetsinventarium
uppnår en sågtandsformad jämviktsnivå efter ungefär åtta till tio driftår, vilket kan förklaras
med att mellan en fjärdedel och en femtedel av
härden byts ut varje år. En svag ökning under
ytterligare ett antal år kan väntas på grund
av en viss omfördelning mellan bränslepatronerna. Aktiviteten på systemytorna följer härdaktiviteten med en viss eftersläppning, men ökar mera
med drifttiden, sett från år till år. Under driftåret är dock variationen liten och följer ej härdaktivitetens sågtandsmönster. Den totala Co-60
aktiviteten på systemytorna är ungefär tiondelen
av härdinventariet och kommer efter några års
drift till största delen från kobolt som kommer
med matarvattnet, till en mindre del (10-20 %)
från aktivt konstruktionsmaterial i härden, medan några procent härrör från systemytornas korrosion. Vidare kan nämnas att avlossningskonstanten för Co-60 från systemytorna är ca 10 gånger
större än sönderfallskonstanten och därmed av
stor betydelse för hur hög aktivitetsnivån kan
bli på dessa ytor.
I praktiken råder jämvikt i reaktorvattnet, d v s
dA v
dA
-gr- är lika med noll. Om även -FTT antages vara
lika med noll erhålles följande uttryck på systemytornas aktivitet, som kan användas för att approximativt bestämma inverkan av en förbättrad rening.
+ (X + R ) (D, + X + X )
S

S

o

X*
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En fördubbling av reningskonstanten X r ger enligt ekvation (4) en minskning av Co-60 aktiviteten med ca 30 %. Men jonbytarna arbetar vid
låg temperatur, och det fördubblade reningsflödet medför en sämre värmebalans. En höjning av
reningsflödet genom jonbytarna i erforderlig omfattning medför att en ny värmebalans måste göras
(den borttagna värmen skall helst återföras till
systemet), vilket sannolikt innebär att extra
värmeväxlare tillkommer i systemet och att ändringar av layout och installation blir nödvändiga. Detta är inte möjligt för dagens reaktorer
och för nya reaktorer krävs omkonstruktion och
ny optimering. Kostnaderna för det nya utförandet måste jämföras med andra alternativ till
förbättrad rening.
Kondensatreningen i svenska BW3 har så hög
effektivitet att varken behov eller möjlighet
finns att förbättra konstruktionen.
Ett annat alternativ är de tidigare nämnda magnetitfilterna. De tillhör kategorin högtemperaturfilter, som kan arbeta vid den vanliga reaktorvattentemperaturen. Erfarenheterna från driften i Oskarshamn 1 visade att reningsfaktorn
sannolikt ligger mellan 50 och 75 %. Om magnetitfilterna åter tas i drift i Oskarshamn 2 erhålles för reningsfaktorn 50 % med ekvation (4)
en aktivitetsminskning på nära 50 % för Co-60.
Modellen, som även har med reningen av de inaktiva korrosionsprodukterna, ger en något större
minskning. Även för de andra korrosionsprodukterna blir det en liknande aktivitetsminskning.
ASEA-ATOM har därför rekommenderat att magnetitfilterna åter tas i drift i Oskarshamn 2 för att
prova om den uppskattade effekten på aktivitets-
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nivån är riktig. Effekten bör visa sig ett par
år efter inkopplingen, och med tabellerna 4 och
11 kan man uppskatta att minskningen av den årliga kollektivdosen på sikt blir av storleksordningen 100 till 150 manrem. Blir resultatet positivt måste magnetitfilterna omkonstrueras för att
förbättra drift- och servicemöjligheterna. Bl a
måste trådklippshanteringen förbättras. I stället
för nuvarande backspolning med vatten kan trådklippet t ex förvaras i lätt hanterbara kasetter,
som när tryckfallet blir för stort över filterna
lyfts ut ur filterkärlet och över till en strålskärmad behållare.
Utomlands pågår eller planeras utvecklingsarbeten
med högteraperaturfilter, men inte med magnetitfi.ltar utan med andra typer av mekaniska och
elektromagnetiska filter. Intresset gäller i
första hand användningen i matarvattensystemet,
eftersom man då tar bort korrosionsprodukterna
före aktiveringen, men även rening av reaktorvattnet är aktuell. Särskild uppmärksamhet måste
visas reaktorer där dränaget (kondenserad ånga)
från högtrycksförvärmarna ej går via reningssystemet utan direkt till matarvattnet. Med ett
sådant utförande förbättras reaktorns värmebalans,
men ca en tredjedel av matarvattnet renas ej,
vilket kan höja dess halt av korrosionsprodukter en del. Erfarenheterna från dagens svenska
BWR har gjort att man bedömer att risken för
detta är liten, varför Forsmark 3 kommer att
utformas med s k framåtpumpat dränage. Dåliga
erfarenheter från en amerikansk reaktor med
detta utförande gör emellertid att resultaten
av denna konstruktionsändring måste följas upp
noggrant.
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Aktivitetsuppbyggnaden på systemytorna påverkas
också av andra faktorer. Det är viktigt att driften av reningssystemen sköts på ett riktigt sätt
med bl a tillräckligt täta byten av jonbytarmassor (gäller särskilt kondensatfilterna). Effekttransienter, t ex vid höjning av reaktoreffekten
efter avställning och oavsiktliga kemiska tillsatser i vattnet innebär ofta att aktiva (och
inaktiva) korrosionsprodukter frigörs från ytorna och ökar halterna i reaktorvattnet mångdubbelt. Ett ökat reningsflöde brukar då användas
för att sänka halterna till de normala värdena.
Om aktiviteten huvudsakligen frigörs från härdytorna är det trots denna rening rimligt att
anta att systemytornas aktivitet ökar. Störningar av detta slag gör aktivitetsmodellen
mera komplicerad. En lugn och stabil drift utan
transienter, en noggrann övervakning av vattenkvalitén samt en god skötsel av reningssystemen
är således några viktiga förutsättningar för att
aktivitetsnivåerna skall bli så låga som möjligt.
Förbättringen i detta avseende under de senaste
1 till 2 driftåren kan vara en förklaring till
den tidigare nämnda sänkningen av strålningsnivåerna under revisionsperioderna 1978 i jämförelse med revisionsperioderna 1977. Det är alltså
väsentligt att driftpersonalen blir medveten om
vad som påverkar aktivitetsuppbyggnaden.
En ändring av vattenkemin kan bli aktuell för
att minska risken för spänningskorrosion i rostfria rörsystem. Spänningskorrosionen förutsätter bl a hög syrehalt i reaktorvattnet. Syreproduktionen genom radiolys kan
undertryckas genom dosering av exempelvis vät-
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gas, så att risken för spänningskorrosion blir
försumbar. Detta materialproblem finns redan i
USA. ASEA-ATOM och ägarna till svenska BWR måste
därför gardera sig mot att problemet även uppstår
här i framtiden. I samarbete med Oskarshamnsverket planeras därför ett fullskaleprov i Oskarshamn 2 som ett första led i ett projekt där konsekvenserna av den alternativa vattenkemin skall
undersökas. Parallellt med detta pågår motsvarande försök i USA. Ett par med avseende på strålskyddet mycket intressanta effekter skall bl a studeras vid försöken. Man väntar sig att mer N-16 skall
följa med ångan till turbinsystemen, vilket kan
leda till extra strålskärmning och högre turbindoser. Inverkan på korrosionen och transporten
av korrosionsprodukter kan medföra att aktivitetsnivåerna ökar. Det är omöjligt att idag förutsäga hur mycket en alternativ vattenkemi kommer
att påverka den totala personaldosen och om det
blir nödvändigt med modifieringar av byggnadslayout och installation. Den nya vattenkemin innebär samtidigt att man slipper sådana potentiellt
doskrävande arbeten som att byta ut rör där sprickor
har uppstått.
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Till sist skall också något nämnas on förhållandena i PWR. Huvuddelen av korrosionsprodukterna
tycks förekomma i reaktorvattnet i partikulär
form och ej som lösning. Men uppgifterna om
detta och framför allt om strålningsnivåerna
varierar avsevärt mellan de olika reaktorerna,
precis som fallet är för BWR. Enligt referens
18 har man visat experimentellt att Co-60 och
Co-58 bidrar mest till strålningen från systemytorna, och så anser man även på Ringhalsverket.
Reaktorvattnets kemi är reducerande och helt olika
den i BWR. Korrosionsangreppen motverkas genom
tillsats av LiOH och vätgasdosering (jämför med
den alternativa vattenkemin i BWR). I reningssystemet ingår bl a en enhet med flera djupbäddsjonbytare och en enhet för återvinning av borsyra.
Denna svaga syra används för att påverka klyvningsprocessen (bor är starkt neutronabsorberande). På grund av den slutna kylkretsen och den
kontrollerade vattenkemin anses endast ett litet
reningsflöde behövas. I Ringhals 2 är det maximalt 7 kg/s, vilket ger en reningskonstant som
är ca 5 gånger lägre än motsvarande i svenska
BWR. Utomlands pågår utvecklingsprojekt av olika
slag motsvarande de för BWR för att öka kunskaperna om korrosionsprodukternas uppträdande i PWRmiljö. I referens 18 föreslås högtemperaturfilter
med högt flöde som en åtgärd för att reducera
aktivitetsnivåerna. Sådana filter är särskilt
lämpliga när korrosionsprodukterna föreligger
i partikulär form.
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En normal åtgärd är att tillsätta väteperoxid
några dygn efter avställningen, vilket medför
att korrosionsprodukterna på systemytorna till
en del (max 10 % enligt uppgift från Ringhalsverket) löser sig i vattnet och kan renas bort.
Huvudändamålet är dock att göra ytorna passiva
och förhindra en vidare utlösning under bränslebytet.
4.

Materialval

En lämplig vattenkemi och effektiva reningssystem är inte tillräckliga åtgärder för att begränsa aktivitetsuppbyggnaden på systemytorna. Lika
viktigt är att de material som är i kontakt med
kondensat, matarvatten eller reaktorvatten väljs
si att de bildade korrosionsprodukterna vid neutronbestrålning i härden i så liten utsträckning
som möjligt ger upphov till radioaktiva nuklider,
särskilt sådana med lång halveringstid och ett
sönderfall med stort gammautbyte och hård gammaenergi. Materialvalet har tidigare diskuterats
något i avsnitt 2.5, och tabell 12 innehåller
kärnfysikaliska data för de aktuella korrosionsprodukterna .
Den från stråldossynpunkt besvärligaste nukliden är som tidigare nämnts Co-60, som erhålles
vid neutroninfångning i naturligt kobolt (100 %
Co-59). Ett vanligt konstruktionsmaterial som
rostfritt stål innehåller kobolt som en förorening i nickel. Kobolthalten kan variera en hel
del beroende på utgångsmaterialet vid tillverkningen, men ca 0,2 % är ett ganska normalt värde.
Det överensstämmer också med den högsta tillåtna
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halten enligt ASEA-ATOMs specifikation för rostfria ytor i kontakt med vatten varmare än 100°C.
Alla ytor i kontakt med reaktorvatten är av rostfritt stål. För interna delar i reaktortanken
anger specifikationen 0,05 % som högsta kobolthalt. Av stor betydelse är även den yta komponenten uppvisar mot vattnet. Högre halter än
de specificerade kan godtas om aktuella ytor
är små och höjningarna kompenseras av lägre
halter för andra ytor.
Enligt aktivitetsmodellen bidrar kobolt i matarvattnet till det mesta av systemytornas Co-60
aktivitet efter några års drift. Matarvattenledningarna är av kolstål, vars kobolthalt är
mindre än 0,005 % och bedöms vara utan betydelse i detta sammanhang. I svenska BWR är högoch lågtrycksförvärmarna i matarvattensystemet av rostfritt stål utom i Oskarshamn 1, där
materialet är aluminiummässing (78 % Cu + 20 %
Zn + 2 % Al) i lågtrycksförvärmarna. Av samma
material är tuberna i turbinkondensorerna. I
Oskarshamn 2 gjordes under revisionsperioden
1978 ett byte till titantuber, för att minska antalet kondensorläckor i framtiden. Det här är
en stor materialförändring som kan komina att
ge betydande förändringar i aktivitetsbilden.
Intressant är att kobolthalten i högtrycksförvärmarna är endast 0,018 % i Oskarshamn 1 eller
tio gånger lägre än det mera normala värdet 0,18 %
i Oskarshamn 2. Matarvattnets halt av kobolt
borde då vara tio gånger lägre i den äldre reaktorn. Tidiga mätningar visade också sådana resultat, som även stämde någorlunda med skillnaderna
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i uppmätta dosrater, se figur 3. Men mätningar
av så låga halter (0,01-0,001 ppb) är svåra och
kan ha stora fel. De påverkas också av kondensatfilternas reningseffekt vid mättillfället. Senare mätningar har gett lägre halter i Oskarshamn 2, av ungefär samma storleksordning som i
den äldre reaktorn. Detta stämmer också bättre
med den kemiska sammansättningen hos det deponerade materialet på bränsleytorna. De här delvis
motsägelsefulla uppgifterna har ännu inte kunnat
förklaras på något tillfredsställande sätt. En
förklaring kan vara att kondensatreningssystemens skilda konstruktionsutförande och driftförutsättningar samt olika material i lågtrycksförvärmarna ger olika kemisk miljö i de efterföljande högtrycksförvärmarna och därmed olika
korrosions- och avlossningshastigheter för kobolt. En annan förklaring är att en eller flera
av reningssystemen för kondensat- och reaktorvatten har fungerat mindre bra under en längre
tidsperiod. En enkel förklaring är ju också den
att korrosionen från komponenter med stora ytor
som dessa förvärmare är av mindre betydelse än
vad man tidigare har trott, d v s proportionalitet mot ytan gäller ej alltid.
Då så många faktorer kan påverka korrosionsprodukternas bildande, avlossning, transport och
deponering är det svårt att få fram betydelsen
av kobolthalten i rostfritt stål i matarvattensystemet bara genom denna jämförelse mellan de
två reaktorerna i Oskarshamn. Ytterligare jämförelser behöver göras mellan reaktorer vars
matarvattensystem har samma utformning och material men något olika kobolthalt, t ex mellan
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Barsebäck 1 och Oskarshamn 2. Om inte aktivitetsmodellen är alldeles fel måste rimligen kobolthalten vara av betydelse. Men det är för tidigt
att redan nu ändra koboltspecifikationerna för
detta system. Om en sänkning av kobolthalterna,
t ex till 0,05 %, blir aktuell, bör detta kunna
åstadkommas till en rimlig kostnad genom en förutseende planering vid inköpet.
En ej försumbar del av systemytornas Co-60 aktivitet kommer enligt modellen från konstruktionsmaterial i härden, och med det avses spridarna
som sitter i bränslepatronerna för att hålla isär de
enskilda bränslestavarna. Spridarna är av Inconel
X-750, ett nickelbaserat material, som erfarenhetsmässigt i medeltal innehåller ca 0,03 % kobolt. De
har tillsammans en mycket stor vta och utsätts
för högsta möjliga neutronflödestäthet. Undersökningar visar att kobolthalten i detta material kan sänkas väsentligt till en kostnad som
är marginell i förhållande till totala kostnaden för spridarna. Ändringen i materialsammansättningen bör genomföras så snart detta är
praktiskt möjligt. Dosreduceringen kan uppskattas bli omkring 10 % för en reaktor som
varit i drift några år.
Stellit är ett material som innehåller 50-70 %
kobolt och används som ytbelag där hårda ytor
erfordras, t ex för slitytor och ventilsäten.
Bidraget från erosion kan vara stort i ventiler och
det har nyligen visats att avlossningen från stellit
är mycket större än från rostfritt stål. Stellit
kan därför ge stora bidran till Co-60 aktiviteten
och måste så mycket som nöj ligt undvikas. Enligt
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referens 18 har beräkningar för PWR visat att
mer än 80 % av Co-60 aktiviteten härrör från
stellit. I amerikanska BWR uppges 20-30 % av
Co-60 aktiviteten på systemytorna komma från
en detalj av stellit på styrstavarna samt ytterligare bidrag från slitytor och andra hårda
ytor. ASEA-ATOM använder inte stellit på sådana
ytor som exempelvis finns i reglerventiler eller
i strypningar. Däremot används stellit i ventiler av typen öppen eller stängd. Något signifikant bidrag till Co-60 aktiviteten på
systemytorna erhålles inte heller från dessa
ytors egen korrosion enligt aktivitetsmodellen.
Bidragande till detta är också den låga kobolthalten i de interna delarna.
Näst största bidraget till personaldoserna i
svenska BWR 1977 kom enligt tabell 11 i allmänhet från Co-58. Denna koboltisotop bildas
genom en (n, p)-reaktion med Ni-58 (68 % av
naturligt nickel). Som framgår av tabellen är
Co-58 inte av så stor betydelse i BWR. I enskilda reaktorer kan de tre övriga korrosionsprodukterna utom Co-60 ge lika stora eller större bidrag till dosen. Modellen för aktivitetsuppbyggnaden tillämpad på Co-58 visar att systemytornas
aktivitet till allra största delen kommer från
korrosion av de ovan nämnda spridarna som till
drygt 70 % består av nickel. Jag har ej undersökt om det är praktiskt möjligt att byta ut
Incor.el X-750 mot något annat material med
mindre .lickelhalt och samtidigt så låg kobolthalt att det totalt sett blir fördelaktigare.

Kapitel 3

Sida 89

Relativt sett är Co-58 av större betydelse i
PWR, vilket beror på att ånggeneratorernas tuber innehåller mycket nickel. Det mest använda
materialet, bl a i Ringhals 2, är Inconel-600
som har ungefär r.amma nickelinnehåll som Inconel X-750. I några reaktorer byggda av Kraftwerk
Union har med hittills goda drifterfarenheter
använts Incoloy-800, vars nickelhalt bara är
30-35 %. Om parametrar som korrosion och avlossning är lika borde detta material vara att
föredraga från dossynpunkt.
De tre övriga aktiva korrosionsprodukterna i
tabell 11 har varierande betydelse i de olika
reaktorerna. Zn-65 erhålles vid neutroninfångning i Zn-64 (49 % av naturligt zink) som normalt
härrör från kondensortuberna av aluminiummässing.
De relativt höga bidragen i de båda Oskarshamnsreaktorerna har tidigare förklarats i avsnitt
2.5. Byte av kondensortuberna till tuber av
titan, som nyligen gjorts i Oskarshamn 2, minskar eller eliminerar Zn-65 som strålningskälla.
Neutroninfångning i bränslekapsling och boxar
av zircalloy ger bl a Zr-95 som sönderfaller
till den instabila niobisotopen Nb-95. Aktiviteten på systemytorna beror på avlossning från
bränsleboxarna. Den pågående utvecklingen av
boxmaterialet förväntas ge ett mera korrosionsbeständigt material och därmed blir systemkontamineringen av Zr-95/Nb-95 lägre.
Ag-110 m bildas genom neutroninfångning i Ag-109
(48 % av naturligt silver). Man har diskuterat
varifrån silvret kan komma. Som tänkbara källor
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har bl a föreslagits tätningsringår (s k O-ringar)
som har blåst på grund av läckage och siIverlod.
Det borde vara praktiskt möjligt att delvis reducera dessa källor. Om de helt kan elimineras
kan jag ej bedöma. För att få en bättre kontroll
över denna aktivitet bör en mera systematisk
undersökning göras, så att en säker identifiering av silverkällorna erhålles.

Även med bästa möjliga materialval, vattenkemi
och reningssystem erhålles en uppbyggnad av korrosionsproduktaktivitet på systemytorna. Ganska
snart blir ytaktiviteten så stor att den ej är
försumbar från strålskyddssynpunkt. Det finns
också många komponentytor som har en sådan utformning att aktivitetsnivån blir flera gånger
större än den normala nivån i närliggande delar
av systemet. Ytterligare variationer hos ytaktiviteten erhålles på grund av skillnader i vattentemperaturen. Dekontaminering är en lämplig
åtgärd för att ta bort de aktiva korrosionsprodukterna när strålningsnivån har blivit för hög.
Man skiljer på dekontaminering av hela eller delar av system och dekontaminering av uttagna kom
ponenter eller komponentdelar. Det förra är ej
så vanligt förekommande om man bortser från vanlig spolning av systemen, vilket tidigare har
diskuterats i avsnitt 3.3.
Komponentdekontaminering har tillämpats sedan
länge och berördes också i ovannämnda avsnitt.
Dekontamineringsmetoder av mekanisk natur, exempelvis våtblästring med glaspärlor, ultraljuds-
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tvätt och spolning med vatten av högt tryck,
är effektiva om aktiviteten till största delen
är löst bunden till ytan. Dekontamineringsfaktorn beror därför på hur aktiviteten är fördelad
på detta yttre oxidskikt och ett mera hårt bundet inre oxidskikt. Amerikanska undersökningar
har visat att större delen av Co-60 aktiviteten
på rörytor i BWR finns i det inre skiktet, vilket
sannolikt gäller även för flertalet av komponentytorna. I hur stor utsträckning dessa resultat
också är giltiga för svenska BWR är ej känt för
närvarande. Men det verkar ändå rimligt att anta
att den mekaniska dekontamineringens effektivitet i allmänhet minskar med ökad drifttid för
komponenten. Dekontamineringsfaktorn beror i
praktiken även på hur ytan ser ut och hur aktiviteten är fördelad på ytan (förekomsten av
punktkällor t ex). Den kan därför variera en hel
del, men faktorer på omkring 10 eller något mer
är vanliga.
För att få en fullständigare rengöring måste
kemiska metoder användas som löser upp även
det inre oxidskiktet. Metoder har utvecklats
av flera företag och kan tillämpas i aktiva
verkstadens dekontamineringsanläggning för
komponenter, men också för dekontaminering av
enskilda systemdelar omfattande t ex en eller
flera stora komponenter, som då isoleras från
resten av systemet och ansluts till en motsvarande utrustning. Vid metodutvecklingen måste
man bl a undersöka hur aktuella lösningsmedel
påverkar korrosionsskiktet (medlets effektivitet) och det underliggande ytskiktet hos olika
material. Det är olämpligt om den rengjorda
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ytan under drift snabbt återfår den tidigare
aktivitetsnivån. Vid systemdekontaminering
skall också beaktas effekten av kvarvarande
lösningsmedel och kvarvarande aktivitet i
bakfickor. Viktigt vid denna tillämpning är
också att den frigjorda aktiviteten tas om
hand på ett tillfredsställande sätt samt att
dosbelastningen för detta och övriga delar av
arbetet blir den minsta möjliga, så att nettominskningen av personaldosen motiverar kostnaderna .
Dekontaminering av komponenter brukar ta ungefär ett halvt till ett dygn och kombineras ibland
med någon annan metod, t ex ultraljud. Strålningsnivån på ytan minskar med en faktor som vanligen
varierar från 10 till flera 100. När delar av
system skall rengöras krävs mera förberedelsearbete och själva proceduren kan ta flera dygn.
Dekontamineringsfaktorn är troligen ungefär
samma som för uttagna komponenter eller något
lägre.
Om de allmänna strålningsnivåerna blir alltför
höga kan det av strålskyddsskäl bli nödvändigt
att på samma sätt dekontaminera hela primärsystemet exklusive bränslet. Efter flera års förberedelser skall detta göras 1979 i den snart tjugo
år gamla, amerikanska kokarreaktorn Dresden 1.
Bekom denna åtgärd ligger också krav på mer omfattande inspektioner och ombyggnader, vilka
sannolikt inte skulle kunna genomföras annars.
Man har uppskattat att 3000 Ci, varav det mesta
är Co-60, kommer att frigöras och tas om hand i
en tillbyggd avfallsanläggning. Den genomsnitt-
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liga dekontamineringsfaktorn förväntas bli 10.
Ett problem är den höga aktiviteten på bränslet
som kan leda till en snabb återuppbyggnad av aktiviteten på systemytorna. Detta kan förhindras
genom att systemytorna förbehandlas eller att
man startar med rent bränsle.
För att man skall kunna undvika en så omfattande
rengöring av primärsystemet som den ovan nämnda
pågår utveckling av metoder för dekontaminering
av hela primärsystemet inklusive bränslet med
svaga syrablandningar. I Sverige deltar ASEAATOM, Studsvik Energiteknik och kärnkraftbolagen
1 utvecklingen av en sådan mild metod som bygger
på den i Kanada framtagna CAN-DECON-metoden. Genom ASEA-ATOMs samarbetsavtal med GE finns också
en anknytning till motsvarande amerikanska projekt. Den kanadensiska metoden innebär att kemikalielösningen under dekontamineringen kontinuerligt renas från lösta korrosionsprodukter
med hjälp av katjonbytare och att efteråt kemikalierna tas bort i biandbäddsjonbytare. Fördelarna med denna metod är att ingen aktiv avfallsvätska produceras och att systemen varken behöver
dräneras eller spolas. Av dessa skäl behövs då
inte heller stora processtankar. Svaga kemikalier innebär också att korrosionsinverkan på
konstruktionsmaterialen är obetydlig. Man hoppas att reningen skall kunna genomföras på mindre
än 2 dygn med en dekontamineringsfaktor i området
2 till 5 och med ett tidsintervall av några år.
Den tillhörande dosbelastningen kan förväntas
bli liten.
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Utvecklingen sker i två faser, varvid den första
innebär prov i laboratorieskala av bland annat
olika lösningsmedels förmåga att avlägsna korrosionsprodukter från system- och härdytor samt
undersökning av deras långtidsverkan på konstruktionsmaterial och komponenter i primärsystemet
inklusive bränslet. Visserligen försvinner en
betydande del av korrosionsproduktaktiviteten
från härden vid bytet av bränslepatroner, men
den resterande delen är ändå många gånger större än den totala systemaktiviteten. En effektiv
bränsledekontaminering är därför av väsentlig
betydelse. Fas två innebär att metoden först
provas på ett delsystem i en BWR, varefter
olika processparametrar bestäms och den tillhörande utrustningen utformas. Till sist demonstreras hela dekontamineringstekniken på primärsystemet inklusive bränslet i någon BWR. Det bör nämnas här att motsvarande utvecklingsprojekt för
PWR också pågår i USA.
Förhoppningarna är stora att denna milda systemdekontaminering skall medföra väsentligt lägre
strålningsnivåer under framför allt revisionsperioderna till en kostnad som kan väl motiveras av att revisionsarbetena därmed underlättas
i hög grad. Tillsammans med olika metoder för
att dekontaminera uttagna komponenter kan en
betydande minskning av den årliga personaldosen
uppnås. I nya reaktorer kan systemdekontamineringen
användas för att förhindra att strålningsnivåerna
någonsin blir särskilt höga. Med tanke på de insatser som görs för närvarande anser jag inte
att några särskilda åtgärder behöver vidtagas.
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PERSONALDOSERNA I FRAMTIDEN

4.1 Utländska erfarenheter av personaldosens beroende av reaktorns ålder
En bedömning av hur den årliga kollektivdosen
till personalen kan förväntas variera med reaktorns ålder, d v s antalet driftår, bör göras
innan man bestämmer sig för vilka dosreducerande åtgärder som skall vidtagas. Den totala personaldosen under ett år beror på hur stora insatser som krävs det året för att upprätthålla
driften, för bränslebytet samt för erforderliga
service- och underhållsarbeten. Omfattningen av
de senare och eventuella reparationer, om- och
tillbyggnader kan variera avsevärt från år till
år. Kollektivdosen för ett enskilt arbete beror
på strålningsnivån och arbetsinsatsens storlek
(effektiv mantid i strålningsfältet). Båda dessa
parametrar ändras med drifttiden, ökad korrosionsproduktaktivitet på systemytorna samt dekontaminering och strålskärmning har t ex motsatt inverkan på strålningsnivån, medan arbetsinsatsen i
många fall minskas när mera erfarenhet har vunnits genom att rutinen ökar och arbetsmetoderna
förbättras.
Med så många svårbedömda parametrar är det ingen
lätt uppgift att uppskatta vad den årliga personaldosen vid de svenska kärnkraftverken kommer att bli i framtiden. De svenska doserfarenheterna, räknat i antal driftår, är inte heller
så stora att de ger någon bra vägledni.ng vid
denna bedömning. En mer omfattande erfarenhet
finns endast i USA. Pelletier et al. (referens
6) nar undersökt hur personaldosen vid amerikanska
kärnkraftverk beror på antalet driftår.
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Alla åtta kokarreaktorerna visar en tydlig ökning av dosen under de tre till fyra första driftåren. I allmänhet är ökningen en faktor 2 till 3
per år. För de tre äldsta reaktorerna, vilka har
tio eller elva driftår 1973 (sista året i undersökningen) , sker efter de första åren en långsam ökning med i medeltal 12 % per år. De fem
yngre reaktorerna har bara två till fem driftår,
men kompletterande data för åren 1974 till 1977
kan erhållas från referens 19. Med ett undantag
visar det sig att personaldosen i de yngre reaktorerna ökar även under det femte driftåret. Därefter varierar doserna i flera fall ganska mycket,
med omväxlande lägre och högre värden. De senare
förorsakas sannolikt av extra arbeten såsom större
reparationer eller ombyggnader. För ett par av
de yngre reaktorerna varierar dock dosen med
drifttiden på ungefär samma sätt som för de
äldre reaktorerna.
För de sex tryckvattenreaktorerna i referens
6 är det svårt att se något klart samband mellan personaldosen och antalet driftår. I allmänhet är dosen hög redan efter ett par driftår och
varierar sedan oregelbundet. Någon ändring i
detta mönster sker inte när värdena för åren
1974 till 1977 (referens 19) tillkommer. Det
är inte heller möjligt att se någon klar tendens till ökning med drifttiden. Skillnaden i
detta avseende mellan BWR och PWR bör delvis
kunna förklaras med den i avsnitt 3.5 nämnda
skillnaden i tillväxttakt för dosraten på vissa
rörytor inklusive den med drifttiden konstanta
dosraten på ytor i de doskrävande ånggeneratorerna. Det bör dock nämnas att några PWR, som
togs i drift under åren 1972 till 1974 och ej är
med i referens 6, har en kraftig dosökning under de
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första tre till fyra driftåren på samma sätt som är
normalt f r BWR.

Personaldosernas utveckling med drifttiden för
västtyska PWR avviker inte särskilt mycket från
amerikanska PWR. Med ca 20 driftårs erfarenhet
från fyra kärnkraftverk som underlag menar Hecht
(referens 8) att dosen i normalfallet, som inte
omfattar större reparations- eller ombyggnadsarbeten, snabbt ökar i början. Efter första året
med bränslebyte sker under två till fem år en
stabilisering, eventuellt en liten minskning,
innan dosen åter ökar långsamt. De fyra reaktorernas elektriska effekt varierar från ca 300
MW till ca 1200 MW, men effektstorleken visar
sig inte ha någon väsentlig inverkan på personaldosens storlek. Förklaringen är att konstruktionen har förbättrats i takt med att effekten
har ökat. Hecht anser att den årliga personaldosen för de här reaktorerna normalt bör ligga
i intervallet 300 - 400 manrem.
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4.2 Uppskattning av de framtida personaldoserna vid svenska kärnkraftverk
Kollektivdosen till personalen i de svenska kärnkraftverken återges i figur 4 som funktion av antalet driftår (kalenderår). Doserna har tagits
från tabellerna 2 och 4 samt kompletterats med
1978 års värden. För Oskarshamn 1 är dosen för
första driftåret summan av 1971 och 1972 års
doser. Uppdelningen av totaldosen på två block
har för 1974 och 1975 gjorts med ledning av tidigare upplysningar från strålskyddspersonalen.
För 1978 är uppdelningen gjord efter ungefär
samma principer som i tabell 4. Osäkerheten i
de senare uppdelade doserna är större än för
de som kommer från tabell 4, vilket dock inte
har någon betydelse här.

Personal dos
(manrem)
<»00

7
Antal drif tär

Figur 4. Personaldoser i svenska kärnkraftverk
som funktion av antalet driftdr
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Dosutvecklingen för de svenska reaktorerna liknar de amerikanska erfarenheterna, men en skillnad finns. I jämförelse med i föregående avsnitt
diskuterade yngre amerikanska BWR, vars effektstorlekar är jämförbara med svenska BWR, så är
dosnivån efter tre driftår klart lägre i svenska
BWR med undantag för Ringhals 1 och tycks stabiliseras därefter. Den fortsatta utvecklingen för
Oskarshamn 1 visar emellertid på nytt en kraftig
ökning för det femte driftåret, men dosen är då
fortfarande jämförelsevis mycket låg. De stora
dosminskningarna under det senaste driftåret
(1978) beror på den mycket korta revisionsperioden (3,5 veckor) för Oskarshamn 1 och Barsebäck 1 samt på den mindre omfattningen av ånggeneratorarbetena i Ringhals 2.
Större delen av årsdosen, i allmänhet 70 till
80 %, erhålles under revisionsavställningen.
Revisionens omfattning återspeglas normalt i
avställningens längd. En jämförelse för åren
1976 till 1978 visar för varje enskild reaktor
att revisionsdosen i stort sett är ungefär proportionell mot avställningens längd. Detta samband är tydligast för Oskarshamn 2, Barsebäck 1
och 2, som alla har samma utförande. Proportionalitetskonstanten är nästan densamma för de
här tre reaktorerna och betydligt mindre än
för de övriga tre.
Revisionsdosens storlek beror också på strålningsnivåerna under avställningen. Det är dock svårt
att hitta någon allmän strålningsnivå eller någon
dospunkt som på eti: representativt sätt motsvétrar
de olika strålningsförhållanden under vilka arbetena har utförts. Dosraterna i figur 3 uppfyller,
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som tidigare nämnts i avsnitt 3.5, inte detta
villkor. Eftersom kraftigare strålskyddsårgärder sätts in när strålningsnivåerna stiger kan
man inte vänta sig att dosen, vid samma omfattning på arbetena, skall öka lika mycket. Något
lika klart samband som mellan revisionsdos och
avställningens längd finns således inte mellan
revisionsdos och strålningsnivåerna under avställning. En orsak till de olika proportionalitetskonstanterna i det förra fallet bör emellertid
vara skillnader i strålningsmiljön mellan de
olika reaktorerna. För kokarreaktorerna beror
detta bl a på att konstruktionen har förbättrats med tiden, vxlket också på andra sätt påverkar revisionsdos och totaldos i gynnsam riktning.
För att uppskatta hur stor den årliga personaldosen blir i framtiden för de idrifttagna kokarreaktorerna utgår jag från den hittills högsta
årsdosen, vilken inträffade 1976 eller 1977
och sammanfaller med den från dossynpunkt mest
omfattande revisionsperioden (avställningarna
varade mellan 12 och 14 veckor). Den övre gränsen för dosen ett normalt år, d v s ett år utan
mer omfattande reparations- eller ombyggnadsarbeten, erhålles genom multiplikation med en faktor som anger hur mycket gammakällstyrkan på
systemytorna kommer att öka tills en med tiden
nära konstant nivå uppnås. Faktorn uppskattas
med tabell 11 och de preliminära resultaten
från modellberäkningarna för Co-60 och förutsätter att det absoluta bidraget från övriga nuklider i tabell 11 ej förändras något nämnvärt
(förutsägbara, mindre reduceringar har ej beaktats) .
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Vid bestämning av faktorn har hänsyn tagits till
att strålningsnivåerna under revisionsperioderna
1978 var något lägre än under motsvarande avställningar 1977. Orsakerna till denna minskning är
sannolikt en bättre skötsel av reningssystemen
under de sista driftåren och en effektivare renspolning av systemen. Särskilt för Ringhals 1,
där en sådan systemspolning delvis förhindrades
1977 på grund av ombyggnad av systemet för kontrollerat dränage, är denna korrigering av stor
betydelse. De uppskattade övre gränserna för årsdosen har sammanställts i tabell 19.

Tabell 19 Uppskattad övre gräns för den årliga kollektivdosen till personalen i svenska BWR

Kärnkraftverk

Kollektivdos (manrem)

Manrem per
M
W och år 1 )

Oskarshamn 1

300-400

0,68-0,91

Ringhals 1

900-1300

1,20-1,73

250-300

0,44-0,53

300-350

0,58-0,61

Oskarshamn 2
Barsebäck 1

2)

Avser kollektivdos per enhet installerad elektrisk
nettoeffekt och år.

2)
Samma värde kan antas gälla för Barsebäck 2.
Dosutvecklingen kan i en del fall synas pessimistisk med tanke på de hittills goda erfarenheterna och de ökade strålskyddsinsatserna under de senaste åren, men den kraftiga ökningen
beror på att Co-60 svarar för så stor del av åisdosen. Man måste också komma ihåg att värdena antas gälla för år med omfattande service- och underhållsarbeten samt att de med ett undantag är
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låga i internationell jämförelse, se t ex avsnitt
2.6 och referens 19. Vid uppskattningen har inte
heller medtagits något ytterligare bidrag från
klyvningsprodukter, vilket förutsätter att några
nämnvärda bränsleskador ej inträffar. Andra osäkerheter vid bedömningen är hur aktivitetsnivåerna på systemytorna kommer att påverkas av ett byte
till titantuber i turbinkondensorn (troligen aktuellt för samtliga BWR) samt inverkan av en eventuell övergång till alternativ vattenkemi.
Som tidigare nämnts så kan inte strålningsnivåerna vid arbete tillåtas bli för höga utan att åtgärder sätts in för att hålla dem på en acceptabel nivå. Detta leder i praktiken till en annan
och lägre ökningstakt än den teoretiskt bestämda
som använts vid uppskattningen. Betydelsen av
ett par sådana generella åtgärder, som har diskuterats utförligt i avsnitt 3.5, skall tas upp
här.
Lägre strålningsnivåer erhålles sannolikt om
magnetitfilterna åter tas i drift. Med de tidigare givna förutsättningarna beträffande reningseffekt m m blir den effektiva reduceringen
av årsdosen mellan 30 och 50 %. De nya årsdoserna framgår av tabell 20 och inkluderar ett tillskott för service och återkommande besiktning av
filterna som konservativt har antagits vara 10 %
av årsdosen.
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Uppskattad övre gräns för den årliga
kollektivdosen till personalen i svenska
BWR med idrifttagna mägnetitfilter

Kärnkraftverk

Kollektivdos (manrem)

Manrem per
MW och år1'

Oskarshamn 1

200-250

0,45-0,57

Ringhals 1
Oskarshamn 2

500-700
150-200

0,67-0,93

Barsebäck 1

150-200

0,26-0,35

0,26-0,35

Avser kollektivdos per enhet installerad elektrisk
nettoeffekt och år

SSI har som riktlinje för den årliga kollektivdosen till personalen per installerad elektrisk
nettoeffekt satt värdet 0,2 manrem/MW,år (referens 20). Värdena i tabell 19 ligger högt över
denna ambitionsnivå och inte heller användningen
av mägnetitfilter förmår sänka årsdosen tillräckligt med den antagna reningseffekten. Den andra
möjliga åtgärden för att generellt sänka strålningsnivåerna är systemdekontaminering, eventuellt i kombination med mägnetitfilter. Vad
som är bäst kan bestämmas med en kostnadsanalys. I Barsebäck 2 och nyare BWR, som saknar
mägnetitfilter, måste systemdekontaminering
tillgripas om den givna ambitionsnivån skall
kunna uppfyllas. I nästa kapitel ges en sammanfattande diskussion av olika möjligheter till
dosréducerande åtgärder.
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För Ringhals 2 måste dosprognosen göras på ett
annat sätt. Enligt erfarenheterna från utländska
PWR kan årsdosen variera kraftigt och är mycket
beroende av den omfattning ånggeneratorarbetena
har. Erfarenheterna från fyra amerikanska reaktorer byggda av Westinghouse, med elektriska
effekten 430 till 665 MW och med sex till nio
hela driftår bakom sig 1977 kan användas för
dosuppskattningen. Några höga värden på mellan
800 och 1200 manrem, som markant avviker från
övriga årsdoser, kan förmodas bero på besvärliga reparationer eller ombyggnader. I övrigt
är högsta årsvärdena omkring 600 till 700 manrem utom för en reaktor (den minsta) där de är
hälften så stora. Flera av de höga årsdoserna
erhålles redan några år efter starten. Då Ringhals 2 har högre effekt än de här reaktorerna
måste också sambandet mellan personaldos och
effekt beaktas.
En höjning av reaktoreffekten innebär bl a att
vissa komponenter ökar i antal, medan andra ökar
i storlek och prestanda. Den högre effekten behöver därför inte leda till en proportionellt
lika stor dosökning. Om konstruktionen samtidigt förbättras, vilket ofta är fallet, t ex
genom höjd driftsäkerhet och minskat servicebehov, är i stället förutsättningarna goda för
att personaldosen per effektenhet skall bli lägre, d v s reaktorn blir från dossynpunkt effektivare. På grund av den stora spridningen i dosdata kan inte något entydigt samband mellan
personaldos och effektstorlek upptäckas för
amerikanska PWR, även om en tendens till bättre effektivitet kan skönjas för de reaktorer som
1977 hade tre till fem hela driftår. Jämför också
med de västtyska erfarenheterna enligt föregående
avsnitt.
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Med beaktande av det tillgängliga underlaget
så blir min bedömning för Ringhals 2, att den
högsta dosen för normala år utan större reparationer eller ombyggnader kommer att ligga i intervallet 500-800 manrem eller 0,6-1,0 manrem/MW,år,
På samma sätt som för de uppskattade BWR-doserna i tabell 19 gäller här att effekten av möjliga dosreducerande åtgärder ej har tagits med.
Detta skulle ha krävt en betydligt mera ingående
analys, som bör avvakta- tills mera drifterfarenheter har vunnits. Av samma skäl kan det vara
lämpligt att vänta med dosuppskattningar för
de färdigbyggda men ej idrifttagna kärnkraftverken.
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SAMMANDRAG OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Undersökningen av personaldoserna vid de svenska
kärnkraftverken har omfattat åren 1976 och 1977,
men även erfarenheterna från 1978 har delvis beaktats. Med personaldos avses här den kollektiva
stråldosen till kraftverkets egen personal och
anlitade entreprenörers. I detta kapitel sammanfattas först resultaten av denna undersökning
och diskuteras arbeten som förväntas bli strålskyddsmäss ig t besvärliga. Därefter följer en
kortfattad genomgång av faktorer som påverkar
personaldosens storlek. I samband därmed ges
förslag på åtgärder som kan eller bör vidtagas
för att åstadkomma en dosreducering
Hvudddelen av ett års kollektivdos erhålles under den planerade avställningén för revision
och bränslebyte. Med några få undantag är bidraget mellan 70 och 90 % med ett medelvärde
på nära 80 %. Är avställningsperioden mycket
kort, som fallet var t ex 1978 för Oskarshamn
1 och Barsebäck 1, sjunker andelen till mellan
50 och 70 %. De dosreducerande åtgärderna måste
därför koncentreras till arbetena under revisionsperioden. Driftdosen, d v s den del av
kollektivdosen som erhålles vid övervakning
och normalt underhåll under drift, bidrar normalt med endast mellan 5 och 15 %. I Barsebäcksverket är denna dos i absoluta tal signifikant
lägre än i de övriga kokarreaktorerna. Utvecklingen här bör följas noga för att se om detta
är en följd av att Barsebäcksreaktorerna är
yngre eller om orsaken är andra driftrutiner.
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Personaldcserna har fördelats på olika kategorier av arbeten. Detta är möjligt genom att
många arbeten övervakas med en extra dosimeter, s k arbetsdosimeter, på varje medverkande.
Dosuppföljningen har förbättrats successivt men
är ofta långt ifrån fullständig (mera om detta
senare). Detta beror bl a på att sådan övervakning inte sker om den uppskattade dosen per person är mindre än 50 eller 100 mrem och att viss
personal ej förses med arbetsdosimeter. Den på
olika arbeten uppdelade dosen utgör i medeltal
48 och 61 % av årsdosen 1976 respektive 1977
och härrör .1 genomsnitt till mer än 90 % från
arbeten under revisionsavställningen.
Omfattningen av de olika arbetena varierar från
år till år och mellan reaktorerna. Det är därför svårt både att göra jämförelser och att dra
bestämda slutsatser beträffande dosbelastningar
förrän många års drifterfarenheter har ackumulerats. Det föreliggande materialet torde ändå
ganska väl avslöja vilka kategorier av arbeten
som har det största behovet av dosreducerande
insatser.
1 BVTR är ventilarbeten och drivdonsservice de
två mest dosbelastande arbetena och svarar i
medeltal för ca 10 % av årsdosen, men det förekommer att den relativa andelen är nästan dubbelt så stor. Även om- och tillbyggnader har
svarat för dosbidrag av samma storleksordning.

^t§£lS2mm§S^§_^i2i!stDiS2 9 a v i medeltal bara
4-5 % av årsdoserna 1976 och 1977 efter korrektion för doser härrörande från olika montagekontroller. Med tanke på att många dispenser från besiktningen erhölls 1977 på grund av höga strålningsnivåer kan man också räkna detta arbete till de
mest dosbelastande.
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De svenska erfarenheterna av PWRdrift är än så
länge små, men stöd ges av de amerikanska erfarenheterna. Det är dock klart att ånggeneratorä^§i§Sä 9 e r <^et största enskilda bidraget till
årsdosen. De normala arbetena här svarade 1977
och 1978 för ungefär en femtedel av årsdosen
för Ringhals 2. Dentingproblemet och slarv med
en manlucka medförde 1977 att hela dosbidraget
blev 46 %. Andra arbeten som svarar för ca 10 %
av årsdosen är demgntage_och_montage_ay_reaktortanklocket samt troligen också återkommande_besiktning.
Vad som avses med ett besvärligt strålskyddsproblem är delvis en definitionsfråga. Allmänt kan
man säga att den väntade aktivitetshöjningen på
systemytorna och därav följande högre strålningsnivåer medför att antalet potentiella strålskyddsproblem ökar med tiden. Ovan nämnda arbeten ger
i många fall kollektivdoser på flera tiotals manrem och betraktas därför som besvärliga strålskyddsproblem. Bidragande till detta är ibland
den stora risken för intern kontaminering som
kräver extra strålskyddsåtgårder. Med undantag
för Ringhals 1 har t ex stråldoserna vid drivdonsservice varit relativt låga, men risken för
intern kontaminering på grund av läckande reaktorvatten har gjort att arbetet betraktas som
besvärligt och bör förbättras i detta avseende.
För ånggeneratorarbetena och hanteringen av reaktortanklocket håller Westi-ighouse på att utveckla
bättre arbetsmetoder, som skall'leda till lägre
doser. Svårare strålskyddsproblem uppstår om mer
omfattande reparationer måste göras på ånggenera-
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torerna eller om ett byte blir nödvändigt. Erfarenhetsmässigt blir kollektivdoserna då av
storleksordningen flera hundra manrem, kanske
mer än tusen manrem. Westinghouse har också demonstrerat utrustning och arbetsmetoder för tubbyte på platsen. Enligt olika uppgifter skall
detta arbete kräva 60 eller 180 manrem, vilket
vore intressant att få bekräftat vid en verklig
reparation.
Svåra strålskyddsproblem beror på att strålningsnivån är hög eller att arbetsinsatsen är stor eller en kombination av båda. Särskilt om arbetsplatsen ligger i ett trångt utrymme blir det besvärligt. Mer eller mindre dåliga exempel på sådana utrymmen finns i varje kärnkraftverk. Allmänt sett bör det i de flesta fallen gå att åstadkomma en från dossynpunkt acceptabel arbetsmiljö
med hjälp av åtgärder såsom dekontaminering, strålskärmning och automatisering. Med de stora variationer i omfattning och art av arbete som kan
förekomma torde det dock vara ofrånkomligt ibland
att kollektivdosen för ett sådan'- arbete blir så
stor att den märkbart höjer årsdosen utöver det
normala.
Så komplicerade arbeten som reparationer nere
i reaktortanken har emellertid visat sig gå att
genomföra på ett tillfredsställande sätt, bl a
i Sverige. Här avses bytet 1974 av matarvattenring i Oskarshamn 1. Detta arbete, som medförde
50 manrem, utfördes från en blylåda och delvis
med automatiska verktyg efter träning i en inaktiv modell. Samma teknik kan användas vid reparationer av interna delar utanför reaktortanken.
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Arbeten med stora aktiva komponenter, t ex värmeväxlare i reningssystemet för reaktorvatten och
jonbytare (om något händer med dem), kan också
medföra strålskyddsproblem, särskilt om dekontaminering är omöjlig eller innan den har blivit utförd. Det senare är ofta fallet vid transporter till aktiva verkstaden. På grund av sin
storlek kan vissa komponenter vara besvärliga
att hantera då. Antalet sådana transporter kan
dock inte förväntas bli särskilt många under
reaktorns livstid.
Avfallshanteringen slutligen, har även den potentiella möjligheter att bli besvärlig. Förbrukade komponenter och komponentdelar, s k skrot,
bör i allmänhet vara möjliga att omhänderta på
ett tillfredsställande sätt. Frånsett komponenter som suttit i eller i närheten av härden och
därför har inducerad aktivitet, så kan skrothanteringen underlättas genom en föregående dekontaminering i aktiva verkstaden. Stora komponenter kan sönderdelas och eventuellt kompakteras
under vatten med fm irrstyrd utrustning. Beträffande medelaktivt avfall, förbrukade filteroch jonbytarmassor, så pågår många utvecklingsarbeten för att göra hanteringen enklare. Om
inget oförutsett inträffar med de redan omhändertagna och ingjutna (oftast i betong) avfallsmassorna är det sannolikt att detta arbete inte
blir avsevärt mer doskrävande i framtiden.
Från arbetarskyddssynpunkt är det viktigt att
både personalens totala strå?dos och de individuella de serna hålls så låga som möjligt. Individdoserna är i medeltal låga i svenska kärn-
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kraftverk och underskrider med mer än en faktor
10 det av ICRP rekommenderade högsta värdet 5
rem per år. De individuella doserna varierar
emellertid mycket beroende på vilken typ av arbete en person har, vilken yrkeskategori han
eller hon tillhör. Den största gruppen är mekreparatörer som svarar för ungefär hälften av
kraftverkens totaldoser. Den näst mest bidragande yrkeskategorin är servicepersonalen (sanerare,
ställningsbyggare, hantlangare och diversearbetare) som erhåller ca 10 % av årsdosen.
Men vid bedömningen av arbetsmiljön är den individuella dosbelastningen av större intresse
än gruppens kollektivdos. De högsta doserna per
person får isolerare och strålskyddare samt därnäst, men långt efter, mek-reparatörerna. För de
båda första yrkeskategorierna är medeldoserna
nästan 1,2 rem i Ringhalsverket, ungefär hälften
i Oskarshamnsverket samt 0,4-0,2 rera i Barsebäcksverket. Vid bedömning av gruppens risksituation
är även dosfördelningen av betydelse. Denna kan
karakteriseras med parametern Q (se avsnitt 2.4).
Om medeldosen per år är under 0,5 rem och ft är
mindre än 1, så anser UNSCEAR att gruppens risksituation på grund av strålningsarbetet kan jämföras
med traditionellt säkra yrken som kontorsarbete
eller liknande. Dosstatistiken för åren 1977 och
1978 visar att risksituationen ur denna synvinkel
inte har varit riktigt tillfredsställande för
strålskyddare och isolerare i Ringhalsverket under de båda åren samt för strålskyddare i Oskarshamnsverket under 1977. För isolerarna kan läget
förbättras genom övergång till isolermaterial som
är lättare att hantera. Strålskyddarnas dosbelastning kan sannolikt minskas om generella åtgärder
vidtas för att sänka strålningsnivåerna.
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Vid en internationell jämförelse framstår både
de kollektiva och de individuella stråldoserna
i svenska kärnkraftverk som låga. De största
erfarenheterna från drift av lättvattenreaktorer finns i USA, Västtyskland och Japan. Kollektivdoserna här är i allmänhet många hundratals manrem. I USA har medelvärdena de senaste
fem åren legat mellan 400 och 600 manrem. Man
måste emellertid komma ihåg att de flesta av
reaktorerna har många fler driftår än de svenska
samt att några är gamla demonstrationsreaktorer
med låg effekt och dålig utformning från strålskydds synpunkt. Dessutom förekommer då och då
omfattande reparationer eller ombyggnader som
ger mycket höga doser. De höga japanska kollektivdoserna, 500-1000 manrem per BWR och ungegär
hälften så mycket i PWR, beror bl a på regelbundna och omfattande besiktningar.
En jämförelse har också gjorts med yngre amerikanska reaktorer med högst tre driftår. Skillnaden till de svenska reaktorerna blir då inte
så stor, särskilt om dosen relateras till producerad energi. Beaktas också de senast tillkomna
årsdoserna förefaller det dock som om skillnaden
har blivit större. Dosutvecklingen med drifttiden
för de svenska reaktorerna är således jämförelsevis gynnsam. Beträffande de individuella doserna
så ligger medelvärdena i allmänhet klart över
0,5 rem per år i USA och Västtyskland med undantag för de yngsta reaktorerna. I Japan är förhållandena bättre med årsdoser omkring 0,5 rem.
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Strålningsnivån och uppehållstiden på de enskilda arbetsplatserna och i allmänna utrymmen påverkas av många faktorer som därmed bestämmer
personaldosens storlek. Faktorerna kan vara av
administrativ eller teknisk natur och påverkar
stråldosen allmänt eller direkt på platsen. Till
detta kommer också inverkan av olika krav från
myndigheterna. Utredningen har visat på betydelsen av ett antal faktorer. Med ledning av detta
kan olika åtgärder vidtagas för att minska doserna. Den förutsedda ökningen med drifttiden
av strålningsnivåerna gör att åtgärder som generellt minskar den totala kolltktivdosen är
av störst intresse och bör prioriteras. Först
behandlas här de administrativa faktorerna.
En riktig organisation är av stor betydelse för
strålskyddsverksamheten. Denna sköts av en strålskyddsgrupp bestående av 15-25 personer som även
har hand om dosimetritjänst, brandskydd och vanligt arbetarskydd. Ansvaret fö- strålskyddet åvilar enligt strålskyddslagen den av SSI godkända
radiologiske föreståndaren. Med ett undantag är
föreståndaren chefen för den avdelning i driftorganisationen där strålskyddsgruppen ingår. Ansvaret för arbetarskyddet ligger enligt arbetsmiljölagen hos företagsledningen, vilket i praktiken torde betyda driftchefen. Strålskyddet har
därför teoretiskt en svagare ~tä" Ining j organisationen. Enligt samstämmiga uppgifter från
respektive gruppchef har man för närvarande inga
problem med att få gehör hos företagsledningen
för väl underbyggda förslag från strålskyddsgruppen. Av principiella skäl anser jag dock att
SSI bör låta utreda var i driftorganisationen
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den radiologiska föreståndaren skall ha sin plats
och om chefen för strålskyddsgruppen, den egentlige handläggaren, formellt bör ha en direkt kontaktväg till driftchefen.
Jag har inte funnit någon anledning att föreslå
ändringar i strålskyddsgruppernas interna organisa cion, men denna bör givetvis ses över med
jämna mellanrum med avseende på bemanning och
arbetsrutiner. Beträffande driftorganisationen
anser jag att sanering och städning, som är av
vital betydelse för ett gott strålskydd, organisatoriskt skall tillhöra samma avdelning som
strålskyddet eller ställas under dess ledning.
Behovet av utbildning i strålskydd varierar kraftigt för olika personalgrupper. För entreprenörernas personal räc^r det med en kort utbildning,
närmast av informativ karaktär, där det viktigaste
är strålskyddsreglerna. Den nuvarande tvåtimmarsutbildningen med hjälp av videoband och ett 28sidigt häfte förefaller vara tillräcklig. För
utbildning av kraftverkens egen personal finns
ett antal kompendier innehållande bl a en strålskyddsdel. Denna eller t e r n kursen för entreprenör spersonal anses räcka för alla utom strålskyddsteknikerna. Deras utbildning kompletteras
efter en tids praktik med Studsviks strålskyddskurs II, som ej anses särskilt lämpad, alternativt eget material. Enligt min menirg är strålskyddsutbildningen en viktig fråga för SSI. Man
bör diskutera målsättningen, behovet av upprepning och kunskapskontroll samt fastställa krav
på utbildningen, så att den blir enhetlig inom
landet för olika kategorier av personal. För
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strålskyddsteknikerna behövs en ny påbyggnadskurs och en eventuell auktorisering bör diskuteras. SSI måste särskilt uppmärksamma utbildning och praktik för den ofta oerfarna personal
som tjänstgör som extra strålskyddstekniker under revisionsperioderna. Bästa lösningen är att
ha en grupp med erfarna strålskyddstekniker som
alternerar mellan kraftverken.
En särskild dosövervakning för i princip varje
arbete, inklusive de rutinmässigt återkommande
under drift, medför en bättre överblick av vilka
arbeten eller verksamheter som bidrar till den
årliga kollektivdosen. Detta underlag kan vara
av stor betydelse när dosreducerande åtgärder
skall motiveras. Den extra arbetsdosimetern är
vanligen av samma slag som den ordinarie persondosimetern, d v s en termoluminiscensdosimeter
(TLD). Efter utvärderingen skall doserna registreras tillsammans med uppgifter som beskriver arbetet för att möjliggöra senare sortering på olika
sätt, t ex efter system eller komponentslag. Utvärdering och registrering är ett omfattande arbete som, frånsett själva dosbestämningen för
TLD, idag sker manuellt i Sverige. Men det finns
redan nu automatiskt avläsbara dosimetrar av flera
typer som kan kombineras med automatisk databehandling av doserna (t ex med direkt access från
avläsningsenhet till dator). Jag anser att SSI
bör låta utreda om det i dag finns motiv för att
införa helautomatiska dosövervakningssystem av
detta slag i Sverige. Med det r.uvarande systenet
kan emellertid en mera fullständig uppdelning av
årsdosen göras %.å olika kategorier av arbeten än
vad som ibland är fallet idag. SSI måste diskutera
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omfattningen av en sådan uppdelning samt bestämma
en enhetlig form för redovisningen av denna. Om
möjligt skall dosen för ett arbete omfatta all
medverkande personal och alla nödvändiga föroch efterarbeten.
^ r e n betydelsefull del av strålskyddsverksamheten och innebär en uppföljning av att de
givna anvisningarna för ett arbete följs liksom
även de allmänna strålskyddsreglerna. Strålskyddsteknikerna skall övervaka att ingen utsätter sig
för onödig strålning genom att arbeta på fel sätt
eller uppehålla sig på olämpliga platser under
raster och dylikt. För strålskyddsövervakningen
skall finnas rutiner, som alla i arbetsledande
funktion känner till. Denna personalkategori bör
i hög grad vara strålskyddsmedveten och kan aktivt hjälpa till med övervakningen. Jag har inga
särskilda åtgärder att föreslå under denna punkt,
men önskemål har framförts från entreprenörspersonal om en ronderande strålskyddskunnig person
som under revisionsperioderna kan ta hand om allmän övervakning och information utan att vara
bunden direkt t\ll några särskilda arbeten.
En riktig och aktuell skyltning är ett komplement till den manuella övervakningen och bidrar
bl a till att minska uppehållstiden i strålningsfältet. Skyltar finns dels på komponenterna för
information om exempelvis systemnummer eller besiktningsområde, dels för att ange erforderliga
strålsÄyddsåtgärder eller varna för höga strålningsnivåer. De senare skyltarna måste vara aktuella (datum och signatur) och lämpligt placerade samt helst ange flera dosrater, t ex förutom
på ytan även på 1 m avstånd. Ibland behövs också
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kompletterande anvisningar om vistelsen på platsen. Den enda åtgärd som behövs i detta fall är
att ta fram nya typer av varningsskyltar som lättare uppmärksammas.
En riktig planering av arbetena, särskilt under
revisionsperioden, är viktig av flera skäl. För
energiproduktionens skull måste avställningsperioderna vara så korta som möjligt. Olika strålskyddsåtgärder måste planeras. Om den förväntade
arbetsdosen är hög blir det nödvändigt att diskutera arbetets omfattning och uppläggning. För att
inte strålskyddspersonalen skall bli överbelastad
bör arbetena sättas igång successivt under revisionsperiodens början och i möjligaste mån spridas ut över hela avställningen. Underhållsarbeten och återkommande besiktning kan för flera
system med fördel utföras under driftperioden.
Till god planering hör också att se till att reservdelar och dylikt finns tillgängligt på arbetsplatsen vid rätt tidpunkt. Äterföringen av
tidigare erfarenheter är mycket betydelsefull
och kommer successivt att förbättra planeringen
med avseende på erforderliga tider, personalbehov och arbetsmetoder. Några särskilda åtgärder
behövs därför inte här.
Reaktorns driftsätt är av viss betydelse för
personaldosen. Denna blir mindre om kraftverket sparas genom en lugn drift utan många snabbstopp. Om ett fel hittas, måste beslut tas om
avställning eller fortsatt drift en tid. Avgörande vid beslutet är i allmänhet säkerheten
eller driftekonomin och inte strålskyddsaspekten. Om strålskyddspersonalen verkligen énser att
en snar avställning är befogad, så följs emellertid denna rekommendation.
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I2£erndos_kontra_externdgs avser att belysa det
problem som det innebär att arbeta med ansiktsmask eller i heldräkt när luftens aktivitetskoncentration överstiger ett visst värde. I allmänhet tar arbetet längre tid på grund av de besvärliga arbetsförhållandena och ger högre extern
stråldos. Enligt min mening skall användandet
av denna skyddsutrustning motiveras av att den
totala interna och externa stråldosen blir så
liten som möjligt. Jag anser därför att SSI bör
utreda denna fråga och om så är lämpligt och möjligt utarbeta regler som möjliggör arbete utan
ansiktsmask eller heldräkt i större utsträckning
än vad som är fallet idag.
De administrativa faktorer som har diskuterats
här är av sådan art att man i allmänhet inte
kan kvantitativt relatera dem till personaldosens storlek. Det är därför svårt att säga hur
mycket olika förändringar i dem kan minska den
årliga kollektivdosen. Faktorer som organisation
utbildning och dosövervakninc, har en indirekt
verkan genom att de kan öka strålskyddets inflytande samt förståelsen för olika strålskyddsåtgärder och andra dosreducerande åtgärder, övriga faktorer påverkar dosen mera direkt, eftersom de rätta åtgärderna främst minskar uppehållstiden i strålningsfältet. Gissningsvis kan förbättringar i det senare avseendet medföra reduceringar av personaldosen på flera procent, kanske
så mycket som 10 %.
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För att åstadkomma en kraftig minskning av personaldosen måste uppenbarligen tekniska åtgärder
vidtagas. Följande fyra primära åtgärder kan övervägas :
1.
2.
3.

Minskning av strålningens källstyrka.
Förbättring av strålskärmningen.
ökning av avståndet till strålkällan.

4.

Förkortning av uppehållstiden i strålningsmiljön.

Av störst intresse att undersöka är de tekniska
faktorer som generellt bestämmer storleken på
strålkällorna. En reducering av källstyrkorna
medför att kravet på andra åtgärder blir mindre.
Internationella och svenska erfarenheter visar
att större delen av den strålning som personalen i lättvattenreaktorer utsätts för kominer
från aktiva korrosionsprodukter som byggs upp
på reaktorvattenberörda systemytor.
Mätningar av aktiviteten på sådana ytor gjordes
i ASEA-ATOMs BWR under revisionsperioden 1977.
Genom omformning till motsvarande gammakällstyrkor är det möjligt att dela upp strålningsnivån
i närheten av respektive mätpunkt på olika radioaktiva nuklider. För att täcka samtliga kategorier av arbeten har dessutom källstyrkefördelningen bestämts för några andra system. Med utgångspunkt från dosuppdelningarna i tabellerna
4 och 5 samt antaganden om vilka nuklider som
bidrar till stråldoserna utanför revisionsperioden har så personaldoserna 1977 delats upp
på olika nuklider. Fem långlivade korrosionsprodukter svarar för mellan 83 och 95 % av årsdoserna. Den dominerande nukliden är Co-60, som
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i medeltal bidrar med halva årsdosen, medan de
fyra övriga korrosionsproduk orna i genomsnitt
ger ca 10 % vardera. Rest? xommer från kortlivade klyvnings- och kor ,«ionsprodukter samt
framför allt från de irycket kortlivade aktiveringsprodukterna v 1-6 och C-15. I den enda reaktorn som har h a - uämrvärda bränsleskador, Oskarshamn 1, erhöll i977 också ca 10 % från långlivade
klyvningsprc aukter.
är

tillsammans med
materialvalet av avgörande betydelse för storleken på korrosionsproduktaktiviteten. I avsnitt
3.5 har stort utrymme ägnats åt dessa faktorer.
Jag kommer här att i huvudsak endast beröra det
som har direkt anknytning till möjliga åtgärder
för BWR.
ASEA-ATOMs aktivitetsmodell beskriver transporten av inaktiva och aktiva korrosionsprodukter,
aktiveringen samt avlossningen från och deponeringen på härd- och systemytor i en BWR. I första
hand är intresset riktat mot Co-60, men modellen
kan även användas för Co-58 och Zn-65. Vid utveck
lingen av moiellen har data från Oskarshamnsreaktorerna använts. Kunskaperna om korrosionsprocessen, avlossningen från och deponeringen på ytor
samt övriga faktorer av betydelse är sådana, att
modellen blir ganska enkel och bara ger en grov
bild av aktivitetsförhållandena. Trots denna begränsning är den till bra hjälp vid diskussioner
av reningssystem och betydelsen av olika källor.
Enligt aktivitetsmodellen ger ett fördubblat
flöde genom jonbytarna i reningssystemet för
reaktorvatten en minskning av Co-60 aktiviteten
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på systemytorna med 30 %. Då jonbytärna arbetar
vid låg temperatur försämras också värmebalansen. En höjning av reningsflödet genom jonbytarna i erforderlig omfattning medför troligen
att en extra värmeväxlare tillkommer i systemet
samt att ändringar av layout och installation
blir nödvändiga. Detta är inte möjligt för dagens reaktorer och för nya reaktorer krävs omkonstruktion och ny optimering. Kostnaderna för
det nya utförandet måste jämföras med andra alternativ till förbättrad rening.
Kondensatreningen i svenska BWR har så hög
effektivitet att varken behov eller möjlighet
finns att förbättra konstruktionen.
Ett alternativ till förbättrad rening av reaktorvattnet är magnetitfilter. De tillhör kategorin högtemperaturfilter, som arbetar vid den
vanliga reaktorvattentemperaturen. Sådana filter har tidigare varit inkopplade i Oskarshamnsreaktorerna. Erfarenheterna från driften av block
1 visade på en sannolik reningseffekt av mellan
50 och 75 %. Med det lägre värdet erhålles enligt aktivitetsmodellen för Oskarshamn 2 en minsk«
ning av Co-60 aktiviteter, på systemytorna med
mer än 50 %. På sikt skulle detta innebära att
den årliga personaldosen reduceras med 100 till
150 manrem. ASEA-ATOM har därför rekommenderat
att magnetitfilterna åter tas i drift i Oskarshamn 2 för att testa om effekten på aktivitets-ivån är riktig. Detta bör visa sig ett par år
efter inkopplingen. Elir resultatet positivt
måste filterna konstrueras om för att förbättra
drift och service.
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Utomlands pågår eller planeras utvecklingsarbeten med mekaniska eller elektromagnetiska högtemperaturfilter. Användningen gäller i första
hand matarvattensystemet, eftersom man då tar
bort korrosionsprodukterna före aktiveringen.
Särskild uppmärksamhet måste riktas mot reaktorer där dränaget från högtrycksförvärmarna,
ca en tredjedel av matarvattnet, ej går via
kondensatreningssystemet. Den försämrade reningen kan leda till höjda aktivitetsnivåer.
Erfarenheterna från dagens svenska BWR har gjort
att man bedömer att risken för detta är liten,
varför Forsmark 3 kommer att utformas med s k
framåtpurapat dränage. På grund av dåliga amerikanska erfarenheter måste denna konstruktionsändring följas upp noggrant.
Aktivitetsuppbyggnaden på systemytorna påverkas
också av andra saker, bl a driften av reningssystemen och effekttransienter. En lugn och
stabil reaktordrift utan transienter, en noggrann övervakning av vattenkvalitén sant en god
skötsel av reningssystemen är därför också några
viktiga förutsättningar för att aktivitetsnivåerna skall bli så låga som möjligt.
Ett gott materialval innebär framför allt konstruktionsmaterial med låg kobolthalt. Den från strålskyddssynpunkt besvärligaste nukliden, Co-60, bildas vid neutroninfångning i naturligt kobolt.
Ett vanligt konstruktionsmaterial som rostfritt
stål innehåller normalt omkring 0,2 % kobolt.
Detta är också den högsta tillåtna halten enligt ASEA-ATOMs specifikation för rostfria ytor
i kontakt med vatten varmare än 100°C. Enligt
aktivitetsmodellens resultat härstammar större
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delen av Co-60 aktiviteten på systemytorna från
kobolt som kommer med matarvattnet, till en mindre del (10-20 %) från spridarna i bränslepatronerna, medan några procent härrör från systemytornas korrosion.
Matarvattnets koboltkälla kan inte vara rörledningarna, vars material kolstål innehåller högst
0,005 % kobolt. Däremot är hög- och lågtrycksförvärmarna i svenska BWR av rostfritt stål utom
i Oskarshamn 1 där materialet är aluminiummässing
i lågtrycksförvärmarna. Intressant är att kobolthalten i högtrycksförvärmarna är tio gånger lägre
i Oskarshamn 1 än i Oskarshamn 2, 0,018 % respektive 0,18 %. Emellertid visar både den kemiska
sammansättningen hos det deponerade materialet
på bränsleytorna och matarvattenanalysen ungefär
samma storleksordning på kobolthalten i de båda
reaktorerna. Någon tillfredsställande förklaring
till detta har ännu inte kunnat ges, men en del
av förklaringen är säkerligen kondensatreningssystemens något olika utförande och driftförutsättningar. Ytterligare jämförelser måste därför göras mellan reaktorer vars matarvattensystem har samma utförande och material men något
olika kobolthalt. Det är trots aktivitetsmodellens förutsägelser för tidigt att redan nu ändra
koboltspecifikationen för detta system. Om en
sänkning av kobolthalten blir aktuell, kan detta
åstadkommas till en måttlig kostnad genom ett
väl planerat materialinköp. Eftersom högtrycksförvärmarnas tuber kan bytas ut, är ändringen
även genomförbar i dagens reaktorer.
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En lägre kobolthalt, max 0,05 %, har alltid specificerats av ASEA-ATOM för interna delar i reaktortanken. Detta är en bidragande orsak till att
systemytorna inte bidrar signifikant till koboltkällan. Av stor betydelse är också att ASEA-ATOM
inte använder stellit på sådana ytor som finns i
reglerventiler eller i strypningar utan endast i
ventiler av typen öppen eller stängd. Stellit innehåller 50-70 % kobolt och har mycket större avlossningssannclikhet än rostfritt stål. Bidraget
från erosion i ventiler kan också vara stort.
Bränslepatronernas spridare är en betydande koboltkälla. De är tillverkade av Inconel X-750,
som till drygt 70 % består av nickel och som
erfarenhetsmässigt innehåller ca 0,03 % kobolt.
Denna halt kan sänkas väsentligt till en kostnad
som är marginell i förhållande till spridarnas
totala kostnad. Ändringen i materialsammansättningen bör genomföras så snart detta är praktiskt
möjligt och kan uppskattas ge en dosreducering på
ca 10 % för en reaktor som har varit i drift några
år.
Om de övriga korrosionsprodukterna av intresse
kan följande nämnas. Nickel är kallar, till Co-58
och kommer huvudsakligen från korrosion av ovan
nämnda spridare. Jag har ej undersökt om det är
praktiskt möjligt att övergå till ett annat material med mindre nickelhalt. Kondensortuberna
av aluminiummässin9 är normalt källan till Zn-65.
Den högre andelen av denna nuklid i Oskarshamnsreaktorerna har särskilda förklaringar. Ett byte
till kondensortuber av titan, vilket gjordes 1978
i Oskarshamn 2 och torde bli aktuellt för övriga
BWR inom en snar framtid, minskar eller elimine-
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rar denna strålningskälla. Den pågående utvecklingen av bränsleboxmaterialet förväntas ge ett
mera korrosionsbeständigt material och därmed
reduceras mängden Zr-95/Nb-95. Beträffande Ag110 m så bör en mera systematisk undersökning
göras för att identifiera silverkällorna, så
att de sedan kan elimineras helt eller delvis.
Sammanfattningsvis kan konstateras att kunskaperna är ofullständiga om hur material, vattenkemi och reningssystem skall kombineras för att
lägsta möjliga strålningsnivåer skall uppnås.
För svenska BWR måste man emellertid anse att
aktivitetsnivåerna på systeraytorna är tillfredsställande låga i jämförelse med andra BWR. Vissa
materialförändrincprj kan göras i dagens reaktorer
för att sänka ak- i i tetsnivån något. Inverkan på
den allmänna akt , j^.etsbilden av kondensortubbytet, som görs a* jr dra skäl, är svår att bedöma.
På sikt bör ytt£ 1tgare förbättringar vara möjliga både i nya ch gamla reaktorer, när mera
kunskaper har r hållits om de olika processer
som styr aktiv, etsuppbyggnaäen på härd- och
systemytor.
Även med bästa /tfjliga materialval och optimala
reningssystem så blir korrosionsproduktaktiviteten på ytorna i flera system så hög att åtgärder
måste vidtagas för att sänka strålningsnivån.
Särskilt gäller detta om krav eller önskemål
finns om att personaldosen skall hållas under
en viss nivå, t ex SSI;s riktvärde 0,2 manrem/
/MW, år.
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S^steindekontaminering är den återstående tekniska
faktor som kan reducera källstyrkorna generellt.
Enskilda systemdelar omfattande t ex en eller
flera stora komponenter kan isoleras från resten
av systemet och anslutas till en dekontamineringsanläggning. Starka kemiska syror används
för att lösa upp ytornas oxidskikt, och dekontamineringsfaktorn kan variera från 10 till flera
100. Detta förfaringssätt har hittills använts
i mycket liten utsträckning i Sverige. Nackdelarna med denna metod är att lösningsmedlet kan
inverka ogynnsamt på systemytorna och att ytorna
under driften snabbt kan återfå den tidigare* aktivitetsnivån.
För att undvika dessa nackdelar eller en mer
omfattande rengöring av primärsystemet i framtiden har utvecklingsarbeten startat för att ta
fram metoder för dekontaminering av hela primärsys temet inklusive bränslet med svaga syrablandningar. Projekt
på<aår både i Sverige och utomlands med utgångspunkt från den kanadensiska CANDECONmetoden. Denna innebär att kemikalielösningen
under dekontamineringen renas kontinuerligt i
katjonbytare och att efteråt kemikalierna tas
bort i biandbäddsjonbytare. Fördelen med detta
är att ingen aktiv a.'fallsvätska produceras och
att systemen varken behöver dräneras eller spolas.
Korrosionsinverkan på konstruktionsmaterialen
blir obetydlig. Man hoppas att reningen skall
kunna genomföras på mindre än 2 dygn med ett
tidsintervall av några år och en dekontamineringsfaktör på mellan 2 och 5. Utvecklingsarbetet sker i två faser, varvid den första innebär prov i laboratorieskala av olika lösningsmedels inverkan på härd- och systemytor på kort
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och lång sikt. Av väsentlig betydelse är bl a
att bränsledekontamineringen blir effektiv, eftersom aktivitetsinventariet på härdytorna är
ca 10 gånger större än den totala systemaktiviteten. Fas två innebär först prov på ett delsystem i någon BWR, varefter hela tekniken demonstreras på primärsystemet inklusive bränslet.
Utvecklingsarbetena kommer säkert att ta flera
år, men förhoppningarna är stora att denna milda
systemdekontaminering skall komma att medföra
väsentligt lägre strålningsnivåer, särskilt under revisionsperioderna. I nya reaktorer kan
denna dekontamineringsmetod användas för att
förhindra att strålningsnivåerna någonsin blir
särskilt höga.
Med tanke på de många pågående utvecklingsprojekten för att reducera korrosionsproduktaktiviteten på systemytor så anser jag inte att några
särskilda åtgärder behöver vidtagas inom detta
område för närvarande. Jag anser emellertid att
SSI måste skaffa sig den nödvändiga kompetensen
för att kunna följa utvecklingen och avgöra om
rimliga insatser görs för att hålla aktivitetsnivåerna så låga som möjligt. I detta sammanhang
måste SSI också bestämma vad man avser med rimliga insatser, d v s högsta försvarbara kostnad
per insparad manrem. I flera fall kan dock kraftbolagen av andra skäl, t ex kortare revisionsperiod och ökad driftsäkerhet, anse att högre kostnader är motiverade.
Om strålningsnivån vid enskilda arbeten behöver
reduceras, så bör detta i första hand ske genom
dekontaminering. Det vanligaste förekommande de-
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kontamineringsförfarandet idag är renspolning av
system, som lossgör löst sittande ytaktivitet och
punktansamlad aktivitet. Spolningen sker en eller
flera gånger under revisionsperioden och kan minska
allmännivån metl en faktor 2 till 3. Komponenter
eller komponentdelar som behöver rengöras före
service eller reparation tas till aktiva verkstadens dekontamineringsanläggning. Här kan mekanisk rengöring göras med högtrycksspolning,
ultraljudstvätt eller våtblästring med glaspärlor. Dekontamineringsfaktorn blir omkring
10 eller något mer. Räcker inte detta måste
kemisk rengöring tillgripas, d v s samma metod
som tidigare nämndes för enskilda systemdelar.
Om strålningsnivån efter dekontaminering fortfarande är för hög eller dekontaminering ej har
kunnat utföras kan en reducering också erhållas
genom strålskärmning. För detta ändamål används
vanligen blymattor som på ett smidigt sätt kan
hängas upp framför eller läggas på komponenter
med hög ytdosrat. Två eller tre mattor halverar ofta strålningsnivån. De ganska styva blyplåtarna används mindre, oftast för att skärma
klenrör. Många gånger härrör den allmänna strålningsnivån från omkringliggande rörsystem, som
rfet är opraktiskt att skärma med blymattor. Ett
alternativ är då att omgärda arbetsplatsen med
tillfälliga strålskärmar bestående av stativ
med blytegel eller upphängda blymattor. Ett
annat alternativ är att flytta arbetsobjektet
till en lämpligare plats. Permanenta strålskärmar, företrädesvis av bly, har anordnats där
behov har visat sig föreligga. För transport
av aktiva komponenter används strålskärmar av
bly eller stål.
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Dekontaminering och strålskärmning är tekniska
faktorer som direkt påverkar stråldosen för enskilda arbeten. Nödvändigheten av dessa strålskyddsåtgärder är uppenbara. Behovet av sådana
åtgärder kommer att öka med drifttiden och stigande aktivitetsnivåer, men man kan förutsätta
att kraftbolagen anpassar sina resurser därefter.
Enligt min mening behöver därför inga särskilda
åtgärder vidtagas av SSI för närvarande.
Av väsentlig betydelse för stråldosens storlek
är också uppehållstiden i strålningsmiljön och
möjligheten att hålla sig på avstånd från strålkällorna. Tekniska faktorer som kan bidraga till
förbättringar i detta avseende är ändrade_arbetsrutiner och automatiska_verktyi2. Genom att ingående studera hur ett typiskt arbete av en viss kategori utförs är det möjligt att föreslå ett effektivare arbetssätt och även att bedöma behovet
av automatisering av den använda utrustningen.
Studien kan t ex utföras med hjälp av videobandsteknik och bör inriktas mot de kategorier av arbeten som visat sig vara mest dosbelastande. Träning i en inaktiv modell av arbetsplatsen används
för att minska arbetstiden, bl a vid ånggeneratorarbetena, men kan också utnyttjas för att förbättra
arbetsrutiner.
Automatiska verktyg minskar uppehållstiden i
närheten av komponenten, där strålningsnivån
oftast är högst, till den erforderliga tiden
för applicering, övervakningen kan ske från
längre avstånd eller via TV från någon lämpligare plats. Samtidigt går arbetet troligen fortare och kräver mindre personalstyrka. Automatiska verktyg finns redan idag, men önskemål
har framförts om automatisering av konventio-
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nella verktyg som sågar, röravskärare o s v .
Även en ren mekanisering av manuellt hanterad
utrustning underlättar arbetet och förkortar
arbetstiden.
Automatiserad övervakning och inspektion med
TV bör användas mera allmänt. Idag kontrolleras bl a läckaget i kokarreaktorernas inneslutning på detta sätt. Andra möjliga tillämpningar
som bör undersökas närmare gäller utrymmen med
hög strålningsnivå under drift, t ex turbinsystemen i samma reaktortyp.
Förbättrade arbetsrutiner och en ökad användning
av automatiska verktyg ger stora möjligheter att
minska personaldosen, men samtidigt måste kostnaderna för detta beaktas. Åtgärder som också
reducerar avställningstiden eller ökar driftsäkerheten har största möjligheten att realiseras. Jag anser att SSI bör uppmuntra till åtgärder av det här slaget och speciellt till närmare studier av de mest dosbelastande arbetena.
För att uppehållstiden i utrymmen med ej försumbar strålningsnivå skall kunna hållas nere är
det väsentligt att k£mBon^n^ya^_och_utformning
uppfyller vissa villkor, önskemålet om hög tillgänglighet hos kraftverket ger direkt de erforderliga kraven: hög driftsäkerhet, lång livslängd
samt litet behov av service och underhåll. Utformningen skall vara sådan att komponenten är
lätt att demontera och återmontera samt enkel
att plocka sönder och sätta ihop. Fickor och
blindstutsar där aktiva korrosionsprodukter
kan ansamlas skall undvikas om möjligt, och
vidare skall komponenten vara lätt att dekontaminera. Tillverkarna måste använda drifter-
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farenheterna för att successivt förbättra sina
produkter i ovan nämnda avseenden. Detta är i
allmänhet åtgärder på lång sikt. Till den kategorin hör också sådana förenklingar av systemen
som leder till ett mindre antal komponenter eller
från servicesynpunkt bättre komponenter.
För dagens reaktorer kan ett par möjliga åtgärder nämnas. Den besvärliga av- och påisoleringen
av vissa komponenter kan förenklas t ex genom
att byta ut den nuvarande mineralullen mot spegelisolering. En stor del av ventilarbetena, speciellt i BWR, gäller åtgärdandet av externt läckage,
som i allmänhet beror på dålig tätning vid ventilspindeln. En förbättring kan här erhållas
genom att vid läckage byta packningsmaterialet
mot ett annat, t ex grafoil. En intressant fråga
är om detta eller ändrade rutiner för servicearbetet ger den största dosreduceringen. För
Forsmark 3 planeras flera andra förändringar
som kommer att medföra en relativt sett lägre
stråldos för ventilarbetena.
Vid sidan av låg intensitet hos strålkällorna
är en riktig utformning av kraftverkets bygg2§£§I§Y.2UJr_2£!}_iD§J:a.!i§£i22 ^ e n viktigaste förutsättningen för att personalens årliga kollektivdos skall kunna hållas på en rimligt låg nivå.
Denna tekniska faktor har ingående behandlats
i avsnitt 3.5. Då inga åtgärder är aktuella på
kort sikt ger jag här endast några exempel på
viktiga riktlinjer för layout- och installationsutformningen .
Rör och andra komponenter innehållande radioaktiva ämnen skall installeras för sig och endast
där så är nödvändigt tillsammans med inaktiva
system. Stora radioaktiva komponenter såsom
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tankar, filter, värmeväxlare och pumpar bör
i allmänhet placeras i separata, strålskärmade rum. Vid utformningen av installationen
måste för varje komponent behovet av service,
underhåll och återkommande besiktning vara genomtänkt från början. Komponenterna skall vara
lättåtkomliga och ha tillräckligt med plats
runt om, så att dessa arbeten kan utföras på
ett effektivt sätt. Rör i aktiva system skall
förläggas så att fickor där aktiva korrosionsprodukter kan fastna undvikes och så att de ej
hamnar för nära övriga komponenter.
Det är många krav som påverkar utformningen av
byggnadslayout och installation. Förutom strålskyddskraven finns bl a säkerhetskrav och byggnadstekniska krav. En anpassning av de olika kraven till varandra måste därför göras, för att en
optimal konstruktion skall erhållas. Granskningar
av strålskydds- och servicespecialister måste
göras vid flera tillfällen under konstruktionsarbetets gång för att bevaka att strålskyddet
blir så bra som möjligt. Ett bra hjälpmedel vid
både planeringsarbetet och granskningen är en
plastmodell av de byggnadsdelar som är mest besvärliga från strålskyddssynpunkt.
I dagens reaktorer uppfyller byggnadslayout och
installation ibland inte helt och hållet de krav
på tillfredsställande strålskydd som presenterats
i avsnitt 3.5, vilket sannolikt leder till att
vissa arbeten kräver större dos än nödvändigt.
Vid konstruktionen av nya reaktorer måste erfarenheterna beaktas, så att möjliga dosminskningar
kan förverkligas. Jag anser att SSI genom en egen
granskning bör kontrollera att byggnadslayout
och installation för nya reaktorer får en från
strålskyddssynpunkt riktig utformning med hän-
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syn till målsättningen för personaldosens storlek och de nedlagda kostnaderna. Vid bedömningen
måste även övriga tekniska faktorer beaktas,
framför allt de som är av betydelse för korrosionsproduktaktiviteten på systemytorna.
Till sist några ]SE§Y_från_mYndigheterna som
påverkar personaldosens storlek. Genom föreskrifter begränsar SSI den mängd radioaktiva ämnen
som får släppas ut med avloppsvattnet och höjer
därmed personaldosen. Storleken på dostillskottet har uppskattats för två något olika behandlingssystem aktuella för ASEA-ATOM:s BWR. De
vattenkvalitéer som går till utsläpp är golvdränagevatten och andra smutsiga vatten från
laboratoriet och tvättstugan. Reduktionen av
aktivitetsutsläppet sker på bekostnad av en
ökad produktion av fast, lågaktivt avfall
från filter, jonbytare och indunstare i avfallsstationen. De aktuella komponenterna används även för rening av andra vatten än utsläppsvatten och serviceintervallen varierar
kraftigt, men den ökade drifttiden ger en extra
dos. Inklusive annan service och hanteringen
av de extra avfallskokillerna uppskattas dostillskottet bli 2 till 3 manrem per år för båda
systemen. Enligt min mening utgör en så relativt
liten höjning av personaldosen inget argument
mot en förbättrad rening av utsläppsvattnet.
SKI;s krav på återkommande besiktning av tryckbärande komponenter i kärnkraftverk räknas till
de mest dosbelastande arbetena. För utarbetande
av enhetliga svenska regler utgående från de
amerikanska kraven finns en arbetsgrupp med
deltagare från SKI, SA, Tekniska Röntgencentralen, ASEA-ATOM och kärnkraftbolagen. Rör och
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komponenter svarar för den största delen av dosen.
För dessa innebär det svenska förslaget till ramprogram, d v s omfattning och besiktningsintervall, mindre krav än de amerikanska. Utgående
från ramprogrammet väljer den ansvarige besiktningsmannen på SA i samarbete med representanter
för kraftbolaget ut besiktningsområdena. Detta
bör ske i god tid, så att SA:s provningssektion
och strålskyddspersonalen hinner planera och förbereda arbetena.
Som jag har uppfattat den är det SKI:s mening
att ramprogrammet för rör och komponenter har
den erforderliga omfattningen och ej kan minskas.
En reducering av stråldosen måste därför åstadkommas på andra sätt. Ett bättre samarbete med
strålskyddspersonalen bör leda till att antalet
från strålningssynpunkt olämpliga besiktningsobjekt reduceras. För de återstående måste begränsad eller automatiserad provning övervägas. En
vanlig provningsmetod för rör och komponenter
är ultraljudsprovning. Tidsåtgången och närheten till radioaktiva komponenter gör att automatisering här är en lämplig åtgärd. Utvecklingsprojekt inom detta område pågår bl a hos
SA:s provningssektion. Där anser man dock att
dosreduceringen blir stor endast om strålningsnivån är hög och provningen omfattande. SSI
bör bevaka att möjliga åtgärder vidtages där
signifikanta doser kan sparas. Dosbidraget från
isoleringsarbetena och ställningsbyggandet är
ibland betydande, men kan minskas bl a genom byte
till spegelisolering respektive med permanenta
plattformar. För nya reaktorer kan ytterligare
åtgärder vidtagas. Bl a kan antalet svetsskarvar
minskas och åtkomligheten till besiktningsområdena bli större.
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SKI har också andra krav som medför stråldoser,
bl a de säkerhetstekniska föreskrifterna, okade
säkerhetskrav medför tillfälliga doser på grund
av ombyggnadsarbeten. Montagekontrollen vid exempelvis ändringsarbeten och reparationer bidrar
med en betydande del av den dos som har redovisats för återkommande besiktning.
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