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TIIVISTELMÄ

Tämä raportti on osa Säteilyturvakeskuksen rahoittamaa projektia "Ydinvoimalaitosvesien kor-
roosiotuotteiden alkuaine-ja nuklidianalytiikka". Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilö on tarkastaja
Seija Suksi. Tässä raportissa on tutkittu ydinvoimalaitosten primääripiirin vedessä liuenneena ja
kolloidisena esiintyvien siirtymämetallien, rauta, mangaani, nikkeli ja koboltti, näytteenottoa ja analytiik-
kaa kirjallisuuden perusteella.

Kirjallisuustutkimuksessa selvisi, että näytteenotossa on ongelmia, jotka mahdollisesti estävät
kvantitatiiviset massatasapainolaskut, mutta kontrolloiduissa olosuhteissa voidaan saada näytteitä,
jotka mahdollistavat sellaisten tulosten saamisen, joiden perusteella voidaan mielekkäästi vertailla eri
reaktoreiden olosuhteita. Siirtymämetallien määritykseen voidaan käyttää useita eri analyysimenetelmiä,
mutta lähes kaikki vaativat näytteiden esirikastuksen.
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1 JOHDANTO

Ydinvoimalaitosveden korroosiotuotteiden määritysten tarkoituksena on tuottaa alku-
aineiden pitoisuuksista ja esiintymismuodoista sellaista tietoa, jota voi käyttää hyväksi
selvitettäessä aktiivisuuksien yleensä, ja lähinnä mCo:n, syntyyn ja kulkeutumiseen
primääripiirissä vaikuttavia mekanismeja. Siten ei riitä, että määritetään alkuaineiden
kokonaispitoisuudet, vaan myös alkuaineiden esiintymismuodoista pitäisi saada
mahdollisimman paljon tietoa. Ideaalitapauksessa voitaisiin määrittää alkuaineiden
fysikokemialliset olotilat. Kuten myöhemmin ilmenee, se ei ole käytännön syistä
mahdollista, vaan joudutaan tyytymään siihen, että pyritään määrittämään kuinka
paljon eri alkuaineita esiintyy liuenneena ja kuinka paljon saostuneena, suspensiona
vedessä. Jo tämä tieto riittää pitkälle, validoitaessa mallia, jolla vesikemiaa voidaan
hallita.Tämä raportin tarkoituksena on selvittää kirjallisuuteen perustuen näytteen-
ottoon ja analytiikkaan liittyviä ongelmia ja menetelmiä. Koska luotettavan analytiikan
kehittämiseksi on oleellista tietää mitä analysoidaan ja miksi, raportissa käsitellään
lyhyesti myös aktiivisuuden kertymän keskeisiä ongelmia ja mekanismeja.

1.1 Aktivoituminen

Primääripiirin pinnoille saostuu radionuklideja,
joiden y- säteily aiheuttaa säteilyannoksen työn-
tekijöille revision aikana. Merkittävimmät radio-
nuklidit tässä suhteessa ovat korroosiotuotteista
syntyvät 54Mn, 58Co ja ^Co sekä hieman vähäi-
semmässä määrin mm. 59Fe, 51Cr, 11OmAg ja 122Sb.

Yllä mainitut radionuklidit muodostuvat (n,y)-
reaktioiden kautta vastaavan alkuaineen stabii-
leista isotoopeista. 58Co kuitenkin syntyy (n,p)-
reaktiossa nikkelistä ja 54Mn raudasta. Neutroni-
säteilytys tapahtuu tehokäytön aikana sydämes-
sä. Tämä merkitsee sitä, että aktivoituvien
alkuaineiden täytyy säteilytyksen (ajon) aikana
olla 1. jäähdytteessä, joka kulkee sydämen
kautta, 2. saostuneena polttoaineen pinnoille, 3.
saostuneena sydämen, paineastian tai muiden
osien pinnoilla, ja/tai 4. osana alkuperäisestä
sydämen rakennekomponenttia, josta ne vapautu-
vat vasta aktivoitumisen jälkeen.

Reaktorissa aktivoituvat alkuaineet voivat olla
peräisin joko syöttövedestä tai jäähdytteen kans-
sa kosketuksessa olevista rakennemateriaaleista.
Koska syöttöveden puhtaus on helppo tarkistaa,
ei sitä vaihtoehtoa käsitellä tässä sen enempää.
58Co ja ^Co ovat tärkeimpiä radionuklideja.

Lähes kaikki jäähdytteen kanssa kosketuksessa
olevat metallit sisältävät niiden lähtöaineita, Ni
ja Co. Ne joutuvat jäähdytteeseen reaktorin
rakennemateriaalien korroosion kautta. Korroo-
siotapahtuman ymmärtämiseksi myös rautapitoi-
suuksien tietäminen on tärkeää.

Ongelmaa tarkasteltaessa tärkeitä ovat seuraavat
seikat:

1. mikä on se mekanismi, jolla Ni ja Co syntyvät
ja kulkeutuvat säteilytystilaan,

2. miten aktivoituminen tapahtuu (ovatko Ni ja
Co jäähdytteessä ja/tai polttoaineen pinnoilla),
ja

3. mikä on se mekanismi, jolla aktivoitumistuot-
teet siirtyvät sydämen alueelta ja saostuvat
primääripiirin eri pinnoille.

On kuitenkin selvää, että koboltin kokonaispitoi-
suus jäähdytteessä sekä ajonaikainen vesikemia
ratkaisevat aktiivisuustason, koska aktivoituminen
tapahtuu ajon aikana. Koska neutronivuo on sitä
suurempi, mitä lähempänä sydäntä ollaan, pide-
tään yleensä selvänä että aktiivisuustason ratkai-
see polttoaineen pinnoille saostuneen koboltin
määrä. Alasajokemia vaikuttaa puolestaan aktii-
visuuden kulkeutumiseen ja saostumiseen, sekä
jäähdytteen puhdistumiseen.
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1.2 Korroosiotuotteiden
esiintymismuodot

Ydinvoimalaitoksen primääripiirin vedessä esiin-
tyy korroosiotuotteita, jotka ovat peräisin sekä
voimalaitosveden aiheuttaman korroosion kautta
rakennemateriaaleista liuenneesta että syöttöve-
den mukana tulleesta aineksesta. Konstruktioma-
teriaaleista, mutta myös osaksi vesikemiasta
riippuen korroosiotuotteiden kokonaispitoisuudet,
keskinäiset pitoisuussuhteet ja esiintymismuodot
vaihtelevat. Voimalaitosvedessä esiintyy radio-
aktiivisuuden synnyn kannalta merkittävinä al-
kuaineina rautaa ja nikkeliä, jotka ovat konstruk-
tiomateriaalien pääkomponentteja, mangaania
joka on seosaine, sekä kobolttia, jota esiintyy
paitsi materiaalin epäpuhtautena myös venttiilin
tiivistepinnoitteissa (stelliitti). Hopeaa esiintyy
hitsauslisäaineissa ja reagenssien epäpuhtautena
kuten myös antimonia. Näitä molempia käyte-
tään myös tiivistemateriaaleissa. Hopean ja
antimonin käyttäytymisestä ei tiedetä paljoa-
kaan. Riippuen lähinnä vesikemiasta ja kor-
roosiotuotteiden pitoisuuksista rauta, nikkeli,
mangaani ja koboltti esiintyvät joko liuenneena
tai saostuneena. Saostunut materiaali, crud,
esiintyy suurimmaksi osaksi pinnoille kiinnitty-
neenä ja osittain pieninä hiukkasina veteen
suspendoituneena.

Yleensä voimalaitosveden kemialliset olosuhteet,
pH ja redox, pyritään pitämään sellaisina että
liukoisuudet ovat mahdollisimman pienet. Siten
suuri osa materiaalista on saostuneena erilaisille
pinnoille ja vain pieni osa on partikkeleina (osa
kolloidisena) suspendoituneena veteen. Esimer-
kiksi ydinvoimalaitosten primäärivedessä on nor-
maaliajossa veteen suspendoituneena äärimmäi-
sen vähän kiintoainetta, < 1 - 500 ng/ml.
Alasajon aikana muuttuva kemia ja paineen
vaihtelut irrottavat kiinteää materiaalia, jolloin
kiintoaineen määrä vedessä kasvaa ollen jopa
300 jig/ml, vaikkakin osa myös liukenee.

Voimalaitoksesta riippuen kiinteä aine on pää-
osaltaan raudan tai raudan ja nikkelin oksideja.
Mukana on pienempiä määriä teräksissä esiinty-
viä seosmetalleja, kuten mangaania, kromia,
kobolttia jne. Rauta esiintyy yleensä magnetiitti-

na, Fe3O4 (yksi Fe[II] ja kaksi Fe[III]). Yleensä
ruostumattomat teräkset sisältävät merkittävästi
nikkeliä ja kromia, mutta myös kobolttia. Eten-
kin ydinvoimalaitoksissa käytetään Inconel
600:tta, jossa on 70 % Ni. Ydinvoimalaitoksissa
^Co on erityinen ongelma, ja siksi pyritään
välttämään Co-pitoisia materiaaleja. Kokonaan
tältä ei pystytä välttymään, koska Co esiintyy
epäpuhtautena esim. nikkelissä. Ni ja Co voivat
korvata Fe(II):n magnetiitissa, jolloin saadaan
Ni(Co,Fe)Fe2O4-yhdiste, jossa Fe/Ni(Co)-suhde
vaihtelee. Fe(III) ei voi korvautua Ni(Co):lla.
Mikäli crudin koostumus on sellainen, että
(Ni+Co)/Fe-atomisuhde on suurempi kuin 0,5,
pitäisi siis crudissa olla muita Ni-yhdisteitä.
Näitä ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävässä
määrin. Koska NiFe2O4 on vaikealiukoisin reak-
torissa esiintyvistä Ni ja Fe yhdisteistä, on se
ilmeisesti dominoiva silloin kun nikkeliä on
tarpeeksi [1].

Raudan liukoisuus normaaliajossa vaihtelee suh-
teellisen vähän pH:sta ja lämpötilasta riippuen.
Vaihteluväli normaaleissa ajo-olosuhteissa on 4 -
5 ng/ml [2]. Tärkeämpi tekijä raudan käyttäyty-
misen suhteen on se, että liukoisuuskäyrän
lämpötilariippuvudessa on minimi. Mikäli liu-
koisuus pienenee lämpötilan kasvaessa, tapahtuu
saostumista polttoainesauvan pinnalle ja aktivoi-
tuminen on voimakasta. Sopivalla pH: n säätelyl-
lä saadaan liukoisuuden lämpötilagradientti mah-
dollisimman pieneksi ja liukoisuusminimi poltto-
aineen pintalämpötilaa alhaisemmaksi. Tällöin
aktivoituminen minimoituu [2]. Vastaavasti Ni:n
liukoisuus vaihtelee välillä 48 - 480 pg/ml ja
Corn liukoisuus välillä 12 - 120 pg/ml [2].

Alasajon aikana on luultavaa, että vetypitoisuus
ylittää pelkistymisen tasapainopitoisuuden ja
crudin pinnalla tapahtuu ferriitin pelkistymistä
yhdisteiksi Ni ja Fe3O4 [3]. Olosuhteiden muuttu-
essa hapettaviksi tapahtuu crudin pinnalta voima-
kasta liukenemista niin kauan kun Ni- ja Fe3O4-
fraktiota riittää, koska magnetiitti on helppoliu-
koisempi kuin Ni-ferriitti [1]. Kun fraktio on
liuennut kokonaisuudessaan, on liukenemisen
määrävänä tekijänä jälleen Ni-ferriitti. Suhteelli-
sen alhaisella pH:n arvolla (0,2 |lg/ml Li) Fe-,
Ni- ja Co-liukoisuudet lisääntyvät jatkuvasti
lämpötilan aletessa, kun taas korkeilla pH:n
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arvoilla etenkin Co:n ja Ni:n liukoisuudella on
selvä minimi lämpötiloissa 180 - 210 °C, kun Li-
pitoisuus on 2 u.g/ml ja boorihappopitoisuus
4000 - 5000 mg/kg [3]. Kummassakin tapauk-
sessa minimiliukoisuudet ovat Co:lle ja Nirlle
luokkaa 0,5 ng/ml. Mutta lämpötila, jossa tämä
liukoisuus saavutetaan, vaihtelee. Raudan mini-
miliukoisuus sitävastoin vaihtelee merkittävästi
Li-pitoisuudesta riippuen ( 5 - 1 2 ng/ml). Kun
vesi on täysin hapettava, tapahtuu raudan voima-
kasta saostumista johtuen Fe(III):n alhaisesta
liukoisuustulosta.

Ydinreaktorien primäärivedessä korroosiotuot-
teiden hiukkaskoko vaihtelee paljon. Osa partikke-
leista on hyvin pieniä, < 1 |4.m, siis kolloidisia,
osa yli 30 |im, ja kaikkea tältä väliltä [4].
Alapäästä ei ole kvantitatiivista tietoa, mutta
luultavasti primäärivedessä esiintyy < 0,1 Jim
hiukkasia. Ajo-olosuhteista ja ajosyklin vaihees-

ta riippuen partikkelikokojakauma vaihtelee pal-
jon. Crud-tutkimuksissa, joissa partikkelikoko-
analysaattorin määritysraja oli 2 u.m, havaittiin
että Doel 3 -reaktorissa normaaliajossa massasta
1 - 10 % partikkeleista oli kokoluokassa 2 - 3
u.m, kun massasta 40 - 90 % oli kokoluokassa 10
- 30 (im [4]. Yleisenä sääntönä näyttää olevan,
että reaktorin vanhetessa suuremmat hiukkaset
alkavat dominoida. Näin ei kuitenkaan aina ole
laita. Kuvassa 1 on esitetty ajonaikaisia partik-
kelikokojakaumia Doel 4 -reaktorin primääri-
piirissä [4]. Toisen ajosyklin loppupuolella 30 %
crudista esiintyi hiukkasina, joiden koko oli 0,6 -
0,8 u.m. Lukumääräisesti maksimi on kokoluo-
kassa < 2 - 3 u.m siten, että partikkelien
lukumäärästä 35 - 80 % oli tässä kokoluokassa.

Interpoloimalla näistä tuloksista voi vetää sen
johtopäätöksen että pienissä, < 2 (im kokoluokis-
sa on suuri määrä partikkeleita, vaikka ne

o

aa

Q

IA

6-8 8-1 1-2 2-3 3-U 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-15 15-30

PARTICLE SIZE RANGE

MID CYCLE 1 END CYCLE 1 E Z 3 END CYCLE 2

Kuva 1. Korroosiotuotehiukkasten massajakauma hiukkaskoon perusteella Doel 4 -reaktorilla [4],
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Taulukko I. Korroosiotuotehiukkasten massajakauma Doel 1 -reaktorilla [5].

AMOUNT OF FILTERABLE CRUD (Doel 1)

Crud concentration for different crud size ranges

(urn)

>2

1 «2

0.4 « 1

0.2 « 0.4

0.1 «0.2

Total amount of crud:

(mg/l)

0.14

0.12

0.17

0.06

0.008

0.498

massaltaan edustavat pientä osaa koko crudista.
Suodattamalla tehdyt kokeet osoittavat, että alas-
ja ylösajossa 60 - 80 % partikkeleista (lukumää-
rä), on kokoluokassa 0,8 - 1 Jim. Tämä viittaa
siihen, että < 0,8 (im partikkeleita on paljon,
vaikka ne massaltaan edustavat suhteellisen
pientä osaa koko crudista. Vanbrabantin ja De
Reggen [5] analyysit Doel 1 -reaktorissa antavat
kokonaiscrudin määräksi 50 - 500 ng/ml jakautu-
neena taulukon I mukaisesti.

Co voi luultavasti korvata Fe(II):n ja Ni:n
crudissa. Tästä ei ole selvää osoitusta, mutta
yleensä oletetaan, että koboltti kulkeutuu osana
crudia [1]. Bridle et ai. mukaan [6, 7] ainakin
Loviisa 1 :n primäärivedessä 10 - 30 % koboltista
on liukenemattomassa muodossa normaalin ajon
aikana. Sitävastoin rauta on lähes kokonaan
partikkeli-muodossa, ja nikkelistä on n. 50 %
liuenneena. Loviisa 2:11a tehdyt alustavat mitta-
ukset taas viittaavat siihen, että suuri osa
ajonaikaisesta raudasta, mangaanista, nikkelistä
ja koboltista olisi liuenneena.

1.3 Radionuklidien
esiintymismuodot

Muista voimalaitoksista on sellaista tietoa, että
^Co^ta on ajon aikana 50 % sitoutuneena 0,1
|im suodattimella suotautuvaan ainekseen, kun
taas alasajon yhteydessä suotautuvan MCo:n

osuus vaihtelee välillä 2 - 16 %, ja ylösajon
yhteydessä se on 70 - 80 %:n luokkaa [4].

Bridle ilmoitti, että koboltin suhteen ei ollut eroa
suodatettiinko näytteet 0,45 u.m tai 0,05 (im
suodattimella, koska suurempi suodatin tukkeu-
tuu nopeasti ja antaa saman tuloksen kuin
pienempikin [8]. Listerin [9] autoklaavikokeissa
kuitenkin ilmeni, että 0,2 (im suodatin suodattaa
pois puolet ^Coista, kun taas 0,45 (im suodatin
ei poistanut hänen kokeissaan yhtään koboltista.
Sen mukaan kaikki ^Co oli kiinni hyvin pienissä
partikkeleissa. Ilmeisesti koboltin suodatettavuus
vaihtelee eri reaktoreissa ja koeolosuhteissa,
koska Vanbrabantja DeReggen [5] mukaan 80 %
60Co:sta on sitoutunut partikkeleihin, ja 91 %
partikkeleihin sidotusta 58Co:sta on sitoutunut
partikkeleihin, joiden koko on yli 1 u.m. Heidän
taulukoistaan voidaan laskea, että n. 17 %
^Corsta on kiinni partikkeleissa, joiden koko on
välillä 0,1 - 0,2 (im. Erot tuloksissa voivat johtua
siitä, että osa crudista liukenee näytteenotto-
linjassa. Tämä johtuu siitä, että liuoksen pH
laskee sen lämpötilan laskiessa. Luotettavien
tuloksien saaminen edellyttää korkealämpöti-
lasuodatusta, mikä on mahdollista hopeasuodat-
timilla [10] tai magneettisuodatuksella [11]. Yllä
mainitut tulokset voivat johtua siitä, että kobolt-
tipitoisuudet ylittävät liukoisuusrajat. Loviisan
voimalaitoksilla liukoisuusrajat eivät ilmeisesti
ylity, jolloin tilanne on aivan toinen.
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Taulukko II. Eri reaktoreiden korroosiotuotteiden pitoisuuksia ajon aikana.
(1) = liuenneena, (2) = hiukkasissa.

Reaktori

Westinghouse
[7]

Westinghouse
[7)

KWU [7]

KWU [7]

KWU [7]

KWU [7]

WER [7]

Doel1[12, 13]

Doel2[12, 13]

Doel3[12, 13]

Doel4[12, 13]

Fukushima-
Daini [7]

KKP-1 [18]

KKP-2
Philippsburg
[13, 15]

GKN-1 [13]

GKN-2[13]

KWG[13]

Paksi [14,
13]

Paks2[14,
13]

Doel 3 [16]

Doel4[16]

KKM[19]

Loviisa 2 [13]

Loviisa 1 [6,
13]

Loviisa 1 [73]

Loviisa 2 [73]

Fe ng/kg (1)

300.

22

26

100.

120

270.

940.

.1200

.1000

.460

.1260

Fe ng/kg (2)

607

62

410 ..

230..

100..

1200

290..

5600
6800

1020

1100

500

400

M n ng/kg
(1)

140

185

5.1

16

48 ... 54

74 ...81

Mn ng/kg
(2)

147

3.5

30 ... 40

10... 50

20

3 . 5

7 . 8

Ni ng/kg (1)

280

334

87

39

32

21

83

680

330

265

700

520

22

80

48

39

17.

10.

100

36

23.

8...

117

... 2000

.32

.34

. 11

... 300

.80

17

... 130

Ni ng/kg (2)

135

58

26

13

720

31 ..

26

8.2

2.7.

60..

40..

9

13..

28..

350

58

.3

320

290

47

30

Co ng/kg
(D

10.0

4.0

9.0

7.9

2,.O

1.8

1.1

A ... f

5...(

4 / 7

8.0.

140

0.34

9.0

2.4

7.9

0.4.

0.4.

20..

1.3

1.1 .

0.8 ..

2 . . . :

5.5

3.2

. 10

...2.5

.1.0

0.9

80

. 2 4

.0.9

3.4

Co ng/kg
(2)

0.52

0.19

0.2

0.14

0.4

0.14 ...0.65

0.20

0.19

0.04

1 ...2

1 ...2

0.04

0.14 ...0.85

0.7

5.5

1.4 Korroosiotuotteiden
pitoisuudet

Taulukossa II on esitetty liukoisen ja liukenemat-
toman raudan, mangaanin, nikkelin ja koboltin
pitoisuuksia eri reaktoreissa. Kuten taulukosta
näkyy, pitoisuudet vaihtelevat merkittävästi. Ver-
tailtaessa taulukon lukuja edellä mainittuihin

liukoisuuslukuihin pitäisi primääriveden kaikki-
en metalli-ionien olla liuoksessa. Koska näin ei
kuitenkaan ole, voi vetää sen johtopäätöksen,
ettei liukoisuustasapainoa ole saavutettu, vaan
hiukkaset ovat joko mekaanisesti irronneet alus-
tastaan, tai primääriveden kemia ei olekaan se
mikä luullaan, tai liukoisuustiedot eivät pidä
paikkaansa.
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Kuvissa 2 - 7 on esitetty eri reaktoreiden
metallipitoisuuksia alasajon aikana. Kaikissa
tapauksissa liuenneiden metallien käyttäytymiset
muistuttavat toisiaan. Lämpötilan laskiessa liukoi-
suudet kasvavat merkittävästi, kuten laskelmat

ennustavat, laskien nopeasti hieman pienempiin
arvoihin. Ilmeisesti puhdistusjärjestelmä poistaa
osan liuenneista metalleista tai sitten osa saostuu
lämmönvaihtimiin. Sitävastoin absoluuttiset
pitoisuudet vaihtelevat merkittävästi.

W

Soluble Co c on c«ntr olion, ppb

83 —

60 —

40 —

20 —

o —
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Â uva 2. Liukoisten korroosiotuotteiden pitoisuudet primääripiirissä Loviisa l:n alasajossa
päivämäärän funktiona heinäkuussa 1989. [6].
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Kuva 4. Liukoisen koboltin ja nikkelin pitoisuuksia primäärivedessä Paks 1 ja 2 -reaktoreiden
alasajossa [14].
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Kuva 5. Liukoisten inaktiivisten ja aktiivisten korroosiotuotteiden pitoisuuksia primäärivedessä
KWU E -reaktorin alasajon yhteydessä [7].
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Kuva 7. Liukoisen koboltin ja nikkelin pitoisuuksia KKP-2-ja KWG-reaktoreiden alasajossa [20j.

1.5 Näytteenotto

Voimalaitosveden näyttenottoa varten on olemas-
sa ASTM-standardit, jotka määrittelevät tarkasti
näytteenottolinjat, venttiilit, liitokset, jäähdyttä-
jät ja niissä käytettävät materiaalit [21, 22, 23].
Lisäksi on olemassa standardi ultrapuhtaan
vesinäytteen käsittelystä [24]. Periaatteena on,
että analyysiin saadaan näyte, joka koostu-
mukseltaan vastaa primääripiirin vettä, sellaise-
na kun se primääripiirissä on. Se ei saa olla
kontaminoitu, siitä ei saa poistua ainesta, ja
kemiallisten yhdisteiden koostumus ei saa muut-
tua. Primääripiirin näytteenottolinjat ovat välttä-
mättä pitkiä, niiden materiaalien tulee olla
kestäviä, veden lämpötilaa joudutaan laskemaan
huoneen lämpötilaan ja paine joudutaan alenta-
maan ulkoisen paineen tasolle ennen kuin analyy-
si voidaan tehdä. Siksi on ilman muuta selvää,

että näytteen edustavuus on todellisuudessa
rajoitettu. Koska nykyisten voimalaitosten näyt-
teenottolinjoihin ei voi puuttua, ei tässä ole
asianmukaista käsitellä ihanteellista näytteen-
ottolinjaa, vaan keskittyä käsittelemään nykyisiä,
ja mitä niillä voidaan tehdä. Normaali näytteen-
ottolinja on pitkä ruostumaton teräsputki, jopa 100
- 200 m jos siinä on viive lyhytikäisten radionu-
klidien hajottamiseksi. Esim. Westinghouse-stan-
dardinäytteenottolinjoja on 12 mm ja 6 mm
sisähalkaisijalla varustettuna ja virtausnopeus on
n. 3 l/min. Lämpötilan alentaminen tapahtuu
erillisessä jäähdyttämässä [7, 21].

Yksi keskeisiä näytteenoton ongelmia on pH: n
riippuvuus lämpötilasta, joka näkyy kuvasta 8
[7]. Pienillä booripitoisuuksilla lämpötilan lasku
nostaa pH:ta merkittävästi, mikä yleensä laskee
siirtymämetallien liukoisuuksia. Suurilla boori-
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Kuva 8. 25 "C ja lasketun 300 °C pH:n suhde eri Li/B-happopitoisuuksilla [7J.

hapon pitoisuuksilla taas käy päinvastoin [70].
Tältä ongelmalta vältytään kun vertailtavat näyt-
teet otetaan samoilla boorihappoarvoilla, ihan-
teellisesti 100 - 200 mg/l, kun kyseessä on Li-
kemia. Toinen ongelma on redox-potentiaalin
muuttuminen, etenkin jos näyte joutuu ilman
kanssa kosketuksiin. Tätä pitääkin ehdottomasti
välttää, koska raudan hapettuminen vähentää sen
liukoisuutta merkittävästi.

Pitkän näytteenottolinjan vaikutuksia analyysitu-
loksiin on, kumma kyllä, vaikka asia on periaat-
teessa tiedostettu, tutkittu vain muutaman vuo-
den ajan. Jo Svoboda et ai. [17] osoittivat
näytevirtausnopeuden ja näyteputken vaikutta-
van raudan pitoisuuksiin näytteenottolinjan pääs-
sä, kuva 9. He totesivat myös virtausnopeuden
muutoksien aiheuttavan suuria konsentraa-
tiopiikkejä, jotka kuitenkin tasaantuvat nopeasti.
He totesivat tasaisen ja jatkuvan virtauksen
tarpeellisuuden vertailukelpoisten näytteiden
saamiseksi. Eri näytteenottopisteistä saatiin eri
pitoisuuksia, joista laskemalla tuli johdonmukai-
nen massatasapaino. Tätä he pitivät osoituksena
siitä, että he saivat edustavia näytteitä primääripii-
ristä.

IS

ug/l

to

ft

"1
0 20

•VMCX1.1

- C - . Gv 1

40 50 m//7>«? JOO

Effect of the sampi ing speed and pipe
length on the iron content of a sample
(sampling without cooler, sample pH: 7.0,
equivalent isokinetic sampling speed:
ca. 200 m/min).

a = Pipe length: 1m
b = Pipe length 40m

Fe = Iron content
of sample

V = Sampling speed
T = Total iron content
G - Iron content behind a 0.45 urn filter

Kuva 9. Näytteenottoputken pituuden ja virtaus-
nopeuden vaikutus rautapitoisuuksiin [17].
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Polley ja Anderson [25] viittaavat v. 1984
tehtyyn Ringals 3 -tutkimukseen, jossa todettiin
että näytteenottolinjan radionuklidipitoisuudet
putosivat tekijöillä 5 - 100, kun virtausnopeutta
lisättiin tekijällä 5 (25 ml/s - 125 ml/s). Tämän
jälkeen asiaa tutkittiin systemaattisesti [25].
Tutkimus tehtiin käyttäen Westinghouse-standar-
di näytelinjoja, pituudet 103 ja 127 m, sisähal-
kaisija 6 mm. Veden annettiin valua jatkuvasti ja
virtausnopeutta muutettiin välillä 25 ml/s - 125
ml/s, sekä lisäten että vähentäen. Kumpaankin
suuntaan saatiin yhtenevät tulokset. 54Mn ja 60Co
pitoisuudet pienenivät merkittävästi virtausno-
peuden kasvaessa. 60Co:n käyttäytymisestä ei
ollut kvantitatiivista tietoa, mutta 54Mn pitoisuus
kasvoi tekijällä 20, kun virtausnopeus laski
tekijällä 5. Partikkeleihin sitoutunut 58Co käyt-
täytyi toisin. Konsentraatio ei ollut riippuvainen
virtausnopeudesta muuten kuin siten, että muu-
tettaessa virtausnopeutta saatiin transienttinen,
jopa 200-kertainen konsentraatiokasvu, mutta
kahden tunnin kuluttua konsentraatio palautui
alkuperäiseen arvoonsa. Mallilaskujen avulla
osoitettiin, että liukoisen aineksen käyttäyty-
minen voidaan selittää sillä, että suurin osa
54Mn:sta tulee näytelinjasta liukenevasta ainek-
sesta. Osoitettiin myös, että näytelinjasta saadun
pitoisuuden ja primääripiirissä olevan pitoisuu-
den välinen tasapaino saavutetaan vasta yhden
vuoden aikana. Johtopäätös oli siis se, ettei
näytteenotto kannata, koska tulokset eivät kuvaa
mitään.

Large et ai. [10, 26] ovat tutkineet näytteenottoa
systemaattisesti autoklaaviluuppikokein käyttä-
en näytteenottolinjan materiaalina 316 ruostuma-
tonta terästä. Myös he havaitsivat voimakasta
radionuklidien adsorptiota uuden teräsputken
pinnalle niin, että kahden metrin putken läpi ei
tullut alussa kuin 5 % sisäänmenoaktiivisuudesta,
kun merkkiaineena käytettin 58Co:ta. Tässä ko-
keessa todettiin saostumisnopeusvakion kasva-
van virtausnopeuden kasvaessa [10]. Lämpötila
ei vaikuttanut saostusnopeuteen. Boorihappopi-
toisuudella näytti olevan jonkin verran vaikutus-
ta. Tutkimusta jatkettiin vaihtelemalla näytelin-
jan lämpötilaa hallitusti [26]. 300 - 210 °C
lämpötilassa adsorptio oli voimakasta, mutta 120

°C:ssa se putosi sadasosaan maksimista. Radio-
nuklidien uudelleen liukenemista tutkittiin aja-
malla linjan läpi inaktiivista liuosta. Nämä
tulokset olivat hyvin vaihtelevia siten, että alussa
irtosi usein hyvin paljon materiaalia, jonka
jälkeen liukeneminen melkein loppui, kuitenkin
siten että putkeen jäi liukenematon osa, jonka
suuruus vaihteli merkittävästi.

Yllä mainitut kokeet on tehty autoklaavissa.
Sama ryhmä tutki myös primääri veden näytteen-
ottoa Doel 1 -reaktorilla käyttäen asentamaansa
isokineettistä näytteenottolinjaa [26]. He mää-
rittivät 58Co-, 60Co-, Co- ja Ni-pitoisuuksia
näytteenottolinjassa, kun virtausnopeutta nostet-
tiin ja laskettiin. Tulokset on esitetty kuvissa 10
ja 11 [26]. Kuten kuvista näkyy, sekä radionuk-
lidien että inaktiivisten ionien konsentraatiot ovat
merkittävästi riippuvaisia virtausnopeudesta.
Konsentraatio saavuttaa kylläkin tasapainoarvon
aika nopeasti.

Large et ai. [26] yrittivät sovittaa kokeellisiin
tuloksiin mallia, joka selittäisi adsorptio- ja
desorptiokäyttäytymisen. He totesivat, että60Co,
Co ja Ni käyttäytyivät suunnilleen samanlaisesti.
Selitys näille oli kaksiasteinen reaktio, jossa
ensin tapahtui adsorptio ja sitten reaktio, jossa
tapahtui voimakkaampi kiinnittyminen. Ad-
sorptioreaktio on hyvin nopea ja se on
massasiirtymäkontrolloitu. Malli ei täysin selit-
tänyt käyttäytymistä. Desorptiokäyttäytyminen
oli vaikeammin selitettävä. Ilmeisesti adsorboitu-
nut aines jakautuu kahteen osaan: sellaiseen, joka
on vielä irroitettavissa, ja sellaiseen, joka on
kiinnittynyt pysyvästi. Ongelmallisinta oli, että
58Co käyttäytyi täysin eri tavalla, kuin muut
tutkitut aineet. Yksi johtopäätöksistä oli myös,
että autoklaavikokeet ja Doel 1 -reaktorissa
tehdyt kokeet antavat erilaisia tuloksia, mikä
indikoi riippuvuutta näytteenottolinjan pinnan
ominaisuuksista, mikä oli tietenkin odotettavissa.
Tutkimukset j atku vat.

Eley et ai. [27] tutki systemaattisesti näytteenot-
tolinjan vaikutusta liukoisiin korroosiotuotepitoi-
suuksiin käyttäen autoklaavikokeita. Suurin osa
autoklaavista on 321 ruostumatonta terästä.
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liukoisen 5SCo:nja ^Com pitoisuuksiin Doel 1 - liukoisen koboltin ja nikkelin pitoisuuksiin Doel
reaktorilla [26] 1 -reaktorilla [26].

Kuva 12. Alkuainepitoisuuksien riippuvuus ve-
den kemiasta [27].

Jäähdyttäjään saakka, 1 - 2 m, näytteenottolinja
on samaa terästä, mutta jäähdyttäjän jälkeen
teräs on vuorattu PTFE:llä. Luupissa on yhteen-
sä kuusi näytteenottolinjaa eri osista autoklaavia.
Kuvassa 12 näkyy tyypillisiä tuloksia, jotka
kuvaavat koeolosuhteiden kemian vaikutusta
metallipitoisuuksiin. Tulokset ovat täysin
johdonmukaisia, mikä viittaa näytteenoton edusta-
vuuteen. Kuvassa 13 on verrattu kahden eri
näytteenottolinjan antamia tuloksia raudalle. Tu-
lokset eroavat korkeintaan kertoimella kaksi.
Kun teräsputki vaihdettiin uuteen, kesti jonkin
aikaa ennen kuin tulokset taas olivat johdonmu-
kaisia. Näyttenottoputken tasapainon saavutta-

• CRl
O CR2

15 20

Run «me days

Kuva 13. Kahden rinnakkaisen näytteenottolinjan
vertailu [27].

minen kesti koboltille ja raudalle 40 h ja
nikkelille 80 h. Tässä pitää kuitenkin muistaa,
että muovittamattoman näyttenottoputken pituus
oli vain 1 - 2 m. He myös havaitsivat että
boorihappo liuotti kobolttia terässäiliön pinnalta.

Bridle et ai. [7] ovat primääripiirin analytiikan
monivuotisia tutkijoita. He ovat kehittäneet ja
markkinoineet ns. isokineettistä näytteenottolin-
jaa, jossa paineenalennus tapahtuu 50 m pitkässä
kapillaariputkessa, kuvat 13 ja 14. Se asennetaan
usein jäähdyttäjän jälkeen, linjaan, jossa paine on
vielä 150 - 190 bar. Kapillaarin sisähalkaisija on
0,5 mm ja virtausnopeus luokkaa 20 ml/min.
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Koska se yleensä asennetaan höyrystintilan
ulkopuolelle, pitkän näytteenottolinjan päähän
(kuva 14), ei luulisi sen muuttavan olosuhteita
paljoakaan. Bridle on kuitenkin sitä mieltä, että
se antaa tasaisen, jatkuvan ja hallitun näyte-
virran, joka on normaalinäytteenottoa selvästi
parempi. Missään julkaisussa ei kuitenkaan
esitetä mittaustuloksia, jotka todistaisivat tämän.
Sitävastoin ovat Rosenberg et ai. [73] vertailleet
isokineettistä ja normaalia näytteenottoa Loviisa
1 -voimalaitoksella. Tulokset on esitetty kuvassa
15. Vaikka tuloksissa on jonkin verran heittoa,
ehkä siksi että erotukset ja analyysit tehtiin
näytteiden varastoinnin jälkeen, näkyy niissä
selvästi, ettei systemaattista eroa ole. Samalla
tulokset viittaavat siihen, että näytteenotto kuvaa
edustavasti, vaikkei ehkä kvantitatiivisesti, pri-
määripiirin tapahtumia. Myös Svoboda et ai.
[17] vertasivat normaalia ja isokineettistä näyt-
teenottoa, taulukko III. Myöskään he eivät
havainneet mitään systemaattista eroa.

Näytteet suodatetaan aina, ja lähes aina on
käytetty 0,45 (im membraanisuodattimia.
Suodatusjärjestelmää ei ole kuvattu oikeastaan
missään muussa raportissa kuin Bridle et ai. [7].
Suodatus tapahtuu siten, että suodatinpanos on
kytketty suoraan näytteenottolinjaan, jolloin vesi
ei joudu ilman kanssa kosketuksiin ennen suoda-
tusta. Myös hiukkasten määrittämiseksi on ole-
massa standardi, joka määrittää käytettävän
suodattimen tiheydeksi 0,45 (im [28]. Kuten jo
aikaisemmin on mainittu, Bridlen [7] kokemus
on, että erikokoisilla suodattimilla saadaan samat
tulokset, koska suodattimet tukkeentuvat. Svo-
boda et ai. [17] ovat tutkineet asiaa syste-
maattisesti vertaamalla 0,05 ja 0,45 (im suodatti-
milla saatuja tuloksia. He eivät havaitse mitään
systemaattista eroa ja vetävät sen johtopäätök-
sen, että pidättyminen on kvantitatiivinen kum-
massakin tapauksessa. He osoittavat tämän
tutkimalla käytettyjä suodattimia SEM:llä, ja
toteavat niiden tukkeutuvan nopeasti.

Bellows sealed isolation
valve with minimised

dead volume

Heavy gauge
capillary —

(3.18mm OD x 0. 74mm ID)

n

i r
n

50 meters
capillary
pressure
dropper

(0.81 mm OD
x 0.51mm ID)

sample flow
20mls min-'

12mm OD

Flow

Kuva 14. Isokineettinen näytteenottolinja asennettuna alkuperäiseen näytteenottolinjaan [7J.
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Taulukko III. Isokineettisen ja normaalin näytteenoton vertailu [17].

Fe Ni Co Cu Zn

Measured corrosion-
product level (ng/kg)

• "Tube"-probe

• Isokinetic-probe

223

224

46

45

2.0

1.7

72

56

26

31

Proportion of undissolved
species in the sample (%) 84 26 16

Metal concentrations of samples obtained
from the Loviisa 1 shut-down using A,
standard and B, isokinetic sampling lines
in parallel for (a)Mn; (b) Ni; and (c)Co.
Time scale in hours from a reference time

Kuva 15. Isokineettisen ja normaalinäytteen-
oton vertailu Loviisa l -reaktorilla [73].

Tähän kannattaa loppukaneetiksi laittaa Bridlen
[7,8] kommentit näytteenotosta. Eri radionuklidit
ja stabiilit alkuaineet käyttäytyvät erilailla, sa-
moin kuin liuenneet ja kiinteisiin partikkeleihin
sidotut radionuklidit ja alkuaineet. Siten aktii-
visuussuhteita voi käyttää asian tutkimiseen. Se
että ^Co/^Co-suhde liukenemattomassa osassa
on kertoimilla 2-3,9 suurempi kuin liuenneessa

12

11

10

9

NKCKARWFS11IRIM 2

PHILIPPSBURC 2

DOEL-4

GROHNDR

3
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NECKARWFSTHFIM 1

PARS 1

' ' '

20 40 M) 80

Mean Chinncl Head Dcse Rate mSv,1i

Kuva 16. Annosnopeuden ja primääriveden
kobolttipitoisuuden suhde [13].

osassa, voisi indikoida 70 - 140 päivän viivettä
liuenneen 58Co:n läpimenolle [7]. Luuppitestien
tuloksia on vaikea osoittaa yleispäteviksi, koska
adsorption ja desorption lainalaisuuksia ei tunne-
ta. Bridle huomauttaa [7, 8], että mikäli yllä
mainitut tutkimukset, joissa kaikki metallit adsor-
boituvat näyteputkiin, ja tasapainon savuttami-
nen kestäisi vuoden pitäisivät paikkansa, ei
todellisissa mittauksissa saataisi mitään respons-
sia primäärivedessä nopeasti tapahtuville muu-
toksille. Käytännössä tällaiset kuitenkin näkyvät,
kuten on osoitettu monissa alasajon aikaisissa
tutkimuksissa. Samoin ajonaikaiset liuenneen
koboltin pitoisuudet korreloivat hyvin primääri-
piirin annosnopeuden kanssa, kuten on hyvin
havainnollistettu kuvassa 16 [13]. Myös tämä
viittaa siihen, että analyysit indikoivat ainakin
jotain. Kuten tämän luvun alussa jo mainittiin,
myös Svoboda et ai. [17] olivat vakuuttuneita
siitä, että hallittu näytteenotto antoi tuloksia,
jotka antoivat johdonmukaiset massatasapaino-
tulokset. Ilmeisesti on pyrittävä ainakin virtausno-
peuden standardisoimiseen (tekijän huomautus).
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1.6 Analytiikka

Ilmeisesti korroosiotuotteiden analytiikkaa pide-
tään liian vaikeana, koska niiden määrityksen ei
usein katsota kuuluvan normaalin vesilaboratori-
on rutiinianalyyseihin [29]. Veden metallipitoi-
suuksien määrittämiseksi on olemassa standardi-
menetelmiä, joita on kuvattu mm. viitteissä [30,
31,32]. Esimerkiksi nikkelille ja koboltille nämä
grafiittiuuniatomiabsorptiospektrofotometrialla
(GFAAS) tehdyt määritysmenetelmät eivät ole
tarpeeksi herkkiä ydinvoimalaitosten primääri-
vesien analytiikkaan. Ilmoitetut määritysrajat
ovat kummallekin metallille 5 ng/ml [33, 34].
Siten ei näitä erikoisanalyysejä varten todellisuu-
dessa ole standardimenetelmiä, vaan menetelmät
tulee etsiä analyyttisen kemian tutkimusrapor-
teista. Jo 48 vuoden aikana on Analytical
Chemistry -lehti julkaissut ns. "biennal applicati-
on review"-artikkeleita, joista säännöllisesti yksi
käsittelee vesianalytiikkaa. Viimeisin näistä on
vuodelta 1991 [35].

Käytännössä PWR-analyysit vaativat jonkinlai-
sen esikonsentroinnin riippumatta siitä mitä
menetelmää käytetään. Syynä tähän ovat korkea
boorihappopitoisuus ja alhaiset pitoisuudet.
Määritysherkkyys on siitä huolimatta määräävä
tekijä valittaessa määritysmenetelmää. Käytän-
nössä mahdollisia määritysmenetelmiä on useita,
mm. atomiabsorptiospektrofotometria (AAS),
mahdollisesti grafiittiuuni (GFAAS), ionikroma-
tografia (IC), induktiivisesti kytketty plasma-
atomiemissiospektrometria (ICP-AES), ICP-
massaspektrometria (ICP-MS), neutroniaktivoin-
tianalyysi (NAA) ja röntgenfluoresenssi (XRF).
ICP-AES (OES), ICP-MS ja GFAAS määritys-
rajoja on vertailtu taulukossa IV.

AAS ja ICP-AES vaatisivat esimerkiksi koboltil-
le, joka on vaikein tapaus, yli 10 000-kertaisen
rikastuksen, mikä ei ole mahdollista. ICP-MS ja
GFAAS pystyisivät tekemään määrityksen n.
100-kertaisen rikastuksen jälkeen.

Svoboda et ai. [17] on verrannut useiden eri
analyysimenetelmien herkkyyksiä analysoitaessa
ioninvaihtomembraaneille rikastettuja näytteitä.
Menetelmiä käsitellään tarkemmin hieman myö-
hemmin; tässä esitellään hänen ilmoittamansa
herkkyydet, taulukko V. Verrattaessa näitä mui-
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Taulukko IV. Muutamien alkuaineiden määri-
tysrajoja puhtaille liuoksille [36] (paitsi AAS
viitteestä [32]). Yksikkönä ng/ml.

Alkuaine

Ag

Co

Fe

Mn

Ni

Sb

AAS

10

30

20

10

20

70

ICP-AES

5

6

3

0.5

10

40

ICP-MS

0.04

0.02

0.2

0.04

0.03

0.02

GFAAS

0.005

0.02

0.02

0.01

0.1

0.2

hin tässä raportissa esitettyihin arvoihin, on
otettava huomioon näytteen suuri määrä, 50 kg.

IC:n määritysraja on 1 ng nikkelille ja 0,3 ng
koboltille, vaihdellen jonkin verran riippuen
naapuripiikkien intensiteetistä [7]. Siten nikkelil-
le riittää 200 ml:n näytteen konsentrointi, kun
taas koboltin määritys vaatii 1 I:n näytteen.

Reaktorilaboratorion aktivointianalyysin määri-
tysrajat ovat selvästi huonompia. Konsentroi-
malla 200 ml näyte 10 ml:ksi ennen määritystä
saadaan määritysrajoiksi seuraavat arvot: Ag
0,05 ng/ml, Co 0,06 ng/ml, Fe 6 ng/ml, Ni 3 ng/
ml, Mn 0,4 ng/ml ja Sb 0,01 ng/ml [37].
Konsentroimalla 1 l:n näyte alenevat määritys-
rajat tekijällä 5, mutta silti ne ovat liian korkeita.

Myös XRF käy analyysimenetelmäksi, mutta
metallit on jotenkin saostettava ohuille kalvoille.
Määritysrajoiksi on ilmoitettu seuraavat arvot,
kun näyte on konsentroitu 500 ml:sta: Co 0,03
ng/ml, Fe 0,17 ng/ml, Mn 0,04 ng/ml ja Ni 0,13
ng/ml [38]. Ainakaan koboltin määritys ei siis
onnistu ajon aikaisissa pitoisuuksissa.

Voltametria on erittäin herkkä analyysimenetel-
mä puhtaitten liuosten analytiikkaan. Riihle [39]
ilmoittaa pääsevänsä ilman rikastusta koboltille
herkkyyteen 1 ng/kg. Herkkyys on siis paljon
parempi kuin muilla tässä käsitellyillä menetelmil-
lä. Myös nikkeli ja kupari pystytään määrittä-
mään.

Seuraavassa kuvataan näitä analyysimenetelmiä
lähemmin primääriveden analytiikan kannalta.
Varsinaisia analyysimenetelmien yksityiskohtai-
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Taulukko V. Eri analyysimenetelmien määritysrajojen vertailu [17]. "Integrated samples'
määritysrajat perustuvat 50 kg:n näytteeseen.

Method

Direct analysis
• Spectrophotometry

Integrated samples
• Spectrophotometry

• Atomic absorbation

• Neutron activation

• X-ray fluorescence

Determination limits ((JQ k̂g)

Fe

0.2

0.002

0.001

0.1

0,005

Cr

0.5

0.005

0.001

0.002

0,003

Ni

0.3

0.003

0.004

0.02

0,001

Co

0.1

0.001

0.002

0.0003

0,002

Cu

0.1

0.001

0.001

0,002

Zn

0.03

0,01

0.002

sia kuvauksia on vähän. Suurin osa seuraavassa
mainituista viitteistä sisältää vain maininnan,
että jotain määrättyä analyysimenetelmää on
käytetty työssä. Seuraavassa on merkitty tähdel-
lä (*) tärkeimmät niistä viitteistä, jotka sisältävät
yksityiskohtaisen analyysimenetelmän kuvauk-
sen.

1.6.1 Esirikastus

Alhaisimmat pitoisuudet primäärivedessä ajon
aikana ovat niin alhaisia, jopa < 1 ng/1, ettei lähes
minkään analyysimenetelmän herkkyys riitä suo-
raan määritykseen. Siksi käytetään yleensä eri-
laisia rikastusmenetelmiä, jotka PWR:n ollessa
kyseessä samalla poistavat boorihapon. Kiinteät
hiukkaset suodatetaan, kuten jo yllä on kuvattu.
Suodattimen liuottamisessa on otettava huomi-
oon kontaminaatiovaara sekä kvantitatiivisuus.
Bridle et ai. [7]* liuottivat suodattimen ensin
asetoniin, ja jäännöksestä tehtiin sulate 1 g
KHSO4:lla. Sulate liuotettiin 100 ml puhdasta
vettä. Wikmark ja Pettersson [40] ovat tutkineet
keinotekoisten spinnellien liuotusta systemaatti-
sesti. Liuotus onnistui hyvin 6 - 12 N HCl:lla ja
HC1/HF- ja HCl/HNO3-seoksilla, kunhan typpi-
happoa ei ollut liian suurta ylijäämää. Nopeissa
(3 min) mikroaaltoliuotuksissa 1/3 typpihappoli-
säys esti liukenemisen lähes kokonaan. Boronat
et ai. [41] liuottivat suodattimet seokseen, jossa
on 10 ml väkevää H2SO4 ja 10 ml väkevää
HNO r Rosenberg et ai. [73] havaitsivat, etteivät
korroosiotuotteet liuenneet kvantitatiivisesti vä-
kevään typpihappoon. Sitävastoin vaikuttaa liu-
keneminen 1:1-suolahappoon kvantitatiiviselta.

Liuenneet aineet vaativat muita menetelmiä.
Menetelmiä valittaessa tulee ottaa huomioon
suuri kontaminaatiovaara. Siksi on vältettävä
suurten kemikaalimäärien käyttöä. Tämä pienen-
tää valikoimaa merkittävästi.

Suuren suosion saanut ionikromatografia sisäl-
tää integroituneena tällaisen esirikastuksen, käyt-
täen kationinvaihdinta. Menetelmää käsitellään
tarkemmin kohdassa ionikromatografia. Mielen-
kiintoista on, ettei menetelmää koskevissa
julkaisuissa ole tehty "recoverykokeita", joissa
osoitettaisiin että saalis on 100%, tai lähellä sitä.

Rosenberg et ai. [73] käyttivät rikastukseen sekä
Waters Gurd Pak että Dionex MetPac CC-1 -
kolonneja. Rikastettu näytemäärä vaihteli välillä
30 - 1000 ml. Dionex MetPac CC-1 -kolonnista
metallit eluoidaan 2 ml:lla 1 N typpihappoa.
Yleensä eluaatti laimennetaan 5 ml:ksi vedellä.
Tässä työssä osoitettiin, että ainakin Mn, Ni ja
Co voitiin rikastaa kvantitatiivisesti käyttäen 1
ml/min -näytteensyöttönopeutta.

Toinen suosiota saavuttanut rikastusmenetelmä
on ns. ioninvaihtosuodattimien käyttö [17, 38]*.
Näitä on sekä kationeille että anioneille, jotka siis
voidaan erottaa toisistaan. Svoboda et ai. [17]*
käyttivät Acropor SA 6404 H+ -muodossa olevia
kationisuodattimia ja Acropor SB 6407 OH -
muodossa olevia anioninvaihtosuodattimia. He
osoittivat kationinsuodattimien adsorboivan
kobolttia neutraalista liuoksesta kvantitatiivisesti
aina 0,05 mmohiin saakka. Tämä oli paljon
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vähemmän kuin ilmoitettu kapasiteetti, 0,5 mmol,
mutta kuitenkin tarpeeksi primääriveden analy-
tiikkaan. Suodatusnopeus oli 50 g/min. Raymond
et ai. [38]* käyttivät Whatman SA2 kationin-
vaihdinta ja Whatman SB2 anioninvaihdinta.
Myös he osoittivat adsorption olevan kvantitatii-
visen mm. koboltille ja mangaanille. Takiguchi et
ai. [42] käyttivät rikastukseen Sumimoto Chemi-
cal Co. Ltd. Expapier F-2 kationisuodatinpaperia.
Virtausnopeus oli 150 ml/min. Ioninvaihto-
suodattimet ovat yleisesti käytössä ainakin
Olkiluodon voimalaitoksilla ja ruotsalaisissa
BWR:issa.

1.6.2 lonikromatografia

Ilmeisesti Ameyn ja Brownin kehittämä [43]*,
mutta Bridlen ja hänen yhteistyökumppaniensa
[7]* voimakkaasti markkinoima ja paljon käyttä-
mä ns. on-line-ionikromatografia, on tämän
hetken eniten käytetty menetelmä. Bridle ja
hänen kollegansa ovat kiertäneet Eurooppaa
tekemässä mittauksia [7, 12]*, [6, 14, 13, 44,
72]. Samaa menetelmää on käytetty myös muual-
la reaktoreissa [18, 48, 46], viimeksi mainitussa
vain Ni sekundääripiiristä, ja autoklaavikokeissa
[27, 43, 47]*, [37]. Muita on-line ionikromato-
grafian sovellutuksia ovat anionien ja alkali-
metallien määritykset [49, 50].

Seuraavassa esitetään Bridlen [7]* käyttämä IC-
systeemi. Mittausjärjestelmän ensimmäinen osa

on suodatinpidike, joka on liitetty suoraan
isokineettiseen näytelinjaan, niin ettei vesi pääse
kosketuksiin ilman kanssa, kuva 17. Käytetään
0,45 |lm suodatinta. Suodattimen jälkeen vesi
johdetaan typpikuplintakammioon, jossa vedestä
poistetaan vety. Kuplintakammiosta imetään
näytettä nopeudella 2 ml/min Dionex-ionikroma-
tografiin, jonka periaate on esitetty kuvassa 18.
200 - 1000 ml näytettä imetään konsentraattori-
kolonnin läpi, johon metallit absorboituvat. Vesi
menee jätteisiin. Sen jälkeen metalli-ionit eluoi-
daan 2 min (1 ml/min) ajan konsentraattori-
kolonnista erotuskolonniin, minkä jälkeen kon-
sentraattorikolonni on valmis vastaanottamaan

Sample flow
!rom capillary
20mls min-1

0 -i^iim millipore filter

De-bubbler

To Dionex svsiem

Sample pump

Ni'rogett

Kuva 17. Näytteen suodatus- ja typetys-
järjestelmä [7]*.
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Kuva 18. Dionex on-line IC-analyysijärjestelmän toimintaperiaate [7J*.
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Taulukko VI. Dionex-erotuksessa käytettäviä reagensseja [7]*.

Dissolve in
high-purity
deionized water

Composition of eluant (mobile phase)
2,6-pyridine-dicarboxylic acid (PDCA)

| sodium chloride

1 lithium hydroxide monohydrate

| sodium sulphite

1 sodium sulphate
followed by addition of:

ascorbic acid

methanol

add further deionized water to 4 litres
and filter (0.45 urn)

Composition of post-column reagent

4 (2-pyridylazo)-resorcinol (PAR)

dissolve in 700 ml deionized water
followed by addition of:

0.880 ammonium hydroxide

glacial acetic acid

add further deionized water to 1 litre
and filter (0,45 urn)

g

g

g
g

g

g
ml

g

ml

ml

2.0

5.84

0.72

0.50

0.57

0.7

40

0.1

180

67

Ni , Zn

Element

Cu

Ni

Zn

Co

Mn

Fe

Loading
(ng)

22.5

90

180

4.5

18

675

Retention
Time (min)

8.50

9.40

10.27

11.47

13.73

14.70

Peak
Height

55

211

210

10.9

27

706

Peak
Area

1059

4499

5329

253

815

29982

Fe

Fc

Time (Minutes) 7.5 21.9 7.5 21.9
Expansion x5

with baseline correction

Kuva 19. Tyypillisiä kromatogrammeja ja retentioaikoja metalli-ionien määrittämiseksi Dionex
IClla [7]*.

uutta näytettä. Eluointiliuosta ajetaan tämän
jälkeen suoraan erotuskolonniin, jossa metalli-
ionien erotus tapahtuu. Erotus kestää hieman yli
20 min. Erotuksen jälkeen lisätään värireagenssi
ja piikkien intensiteetit mitataan spektrofotomet-

risesti 520 nm aallonpitudella. Reagensssien
koostumus on esitetty taulukossa VI, ja tyypilli-
set kromatogrammit kuvassa 19. Määritysraja
koboltille on tyypillisesti 0,5 ng/kg, kun näyte-
määrä on 1 1. Kuten kromatogrammista näkyy,
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voi suuri sinkkipitoisuus häiritä koboltin määri-
tystä.

Crudin analyysiä varten suodatetaan 200 - 15001
vettä Millipore 0,45 (im -membraanisuodattimel-
la. Suodatin liuotetaan ensin asetoniin ja jään-
nöksestä tehdään sulate 1 g KHSO4:lla. Sulate
liuotetaan 100 ml puhdasta vettä, joka analy-
soidaan ionikromatografilla sopivan laimennuk-
sen jälkeen.

1.6.3 Atomiabsorptiospektrofotometria

AAS on todennäköisesti tällä hetkellä eniten
käytetty hivenaineanalyysimenetelmä, ja siksi on
selvää, että myös primääri veden ja sitä simuloi-
vien luuppikokeiden analytiikassa sitä käytetään
yleisesti [17]*, [47, 51, 52, 42, 54, 40, 41, 55,
56]. Kuten jo edellä mainittiin, on liekki AAS
herkkyydeltään vaatimaton, ja sen käyttö
ajonaikaisen koboltin analyysiin edellyttää useim-
missa reaktoreissa suurta rikastusta [17]*. Sitä-
vastoin on GFAAS:n herkkyys hyvä. Lähes
kaikissa AAS-menetelmissä käytetään kationi-
suodatinpapereita esirikastukseen. Menetelmän
huono herkkyys näkyy siinä, että todellisia
reaktorien primääriveden kobolttituloksia on hy-
vin vähän, ja nekin vain reaktoreista, joissa
kobolttipitoisuudet ovat suuret, > 0,1 ng/ml [42].

1.6.4 ICP-AES

ICP-AES on atomiabsorptiomenetelmän mantte-
linperijä siten, että sillä voidaan tehdä monialku-
aineanalytiikkaa, vaikkakin menetelmän herk-
kyys on suhteellisen vaatimaton, kun kysymys on
primääriveden analytiikasta. Kirjallisuudesta löy-
tyi muutama viite ICP-AES:n käytöstä kor-
roosiotuoteanalytiikassa [40, 57, 58]. Rauta- ja
nikkelipitoisuuksia oli pystytty määrittämään,
mutta ei kobolttia.

1.6.5 ICP-MS

Vaikka ICP-MS onkin periaatteessa aikamme
herkin analyysimenetelmä, ei primääriveden ana-
lytiikasta ole vielä julkaistu montakaan sovellu-
tusta. Muutama viittaus löytyi [47, 59]*, [60],
mutta analyysimenetelmän käsittely näissä oli
vaatimatonta. Monahan et ai. [47] viittaa vain

siihen, että luuppikokeissa on käytetty ICP-
MS :aa, muuta ei sanota. Myöskään Buckleyn
paperi [59]* ei kerro paljoa yksityiskohtia, mutta
analyysi tehdään suoraan BWR-vedestä, mikä
onkin mahdollista, koska boorihappoa ei ole.
Määritysrajaa ei kerrota, mutta tuloksista käy
ilmi, että Co voidaan määrittää ainakin 20 ng/1
pitoisuudessa, mikä indikoi matalaa nollaa,
mikäli sellaista on ollenkaan vähennetty. Keski-
määräiset alhaisimmat kobolttipitoisuudet olivat
60 ng/1, siis paljon korkeammat kuin mitä
Loviisasta löytyy ajon aikana. Rautaa ei pystytty
määrittämään, mikä johtui ArO+-häiriöstä, joka
oli vähintään yhtä suuri kuin raudan signaali.
Schenker et ai. [60] viittaa Buckleyn analyysei-
hin.

Rosenberg et ai. [73] ovat kehittäneet ICP-MS-
analytiikkaa Loviisan voimalaitosten vedelle.
Vaikka ICP-MS-määritysrajat riittäisivätkin alas-
ajonäytteiden määrityksiin, on boorihappo aina
poistettava. Siksi kemiallinen erotus on aina
välttämätön. Työssä saatiin parhaimmillaan puh-
taan analyysiliuoksen määritysrajoiksi seuraavat
arvot: Fe 1 ng/ml, Mn ja Ni 0,1 ng/ml ja Co 0,01
ng/ml. Väkevöimällä 1 l:n näyte 2 ml:ksi, mikä
on mahdollista, saadaan itse näytteen määritysra-
joiksi Fe 2ng/l, Mn ja Ni 0,2 ng/1 ja CoO,02ng/l.

1.6.6 Voltametria

Ainut analyysimenetelmä, jonka herkkyys on
riittävä koboltin määrittämiseksi suoraan PWR-
vedestä ilman boorihappoerotusta on voltametria
[39, 61,62]*, [20,46,47,48, 63]. Menetelmässä
käytetään riippuvaa elohopeaelektrodia, jolle
asetetaan vakio negatiivinen jännite, esim. -0,75
V 100 - 200 s ajan, jolloin määrätyt alkuaineet
muodostavat amalgaamin elektrodin kanssa. Nik-
keli ja koboltti eivät muodosta amalgaamia, vaan
niiden reaktio aikaansaadaan dimetylglyoximi-
kompleksilla. Ennen tätä poistetaan ilma, mikäli
se on päässyt kosketuksiin näytteen kanssa,
kuplittamalla puhtaalla typellä 12-16 min ajan
[61]*. Sen jälkeen alkuaineet saatetaan uudelleen
liuokseen käyttäen laskevaa jännitettä. Jännitettä
lisätään 50 mV pulsseina, joita on 2/s. Kun
saavutetaan alkuaineiden ominaisjännitteet, -
0,95 V nikkelille ja n. -1,1 V koboltille, kasvaa
virta. Virran suuruus on verrannollinen alkuai-
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neen pitoisuuteen näytteessä. Tyypillinen virta/
jännitekäyrä on esitetty kuvassa 20 [39]*. Mene-
telmän on ilmoitettu toimivan hyvin booripi-
toisille vesille sellaisenaan eivätkä muutkaan
reaktoriveden komponentit häiritse mittausta.
Määritysrajat koboltille ovat 1 - 2 ng/1 ja
nikkelille 8 ng/1. Rauta voidaan määrittää katekoli-
kompleksina [62]*. Boorihapon häiritsevää vai-
kutusta voidaan vähentää lisämällä mannitolia
kompleksoimaan booria. Siitä huolimatta yli 100
mg/l booripitoisuudet ilmeisesti häiritsevät mää-
ritystä. Määritysraja on 1 jxg/1 [62]*.

1.6.7 Muut menetelmät

Yllä on jo mainittu neutroniaktivointianalyysi,
jonka herkkyys edellyttää erittäin suurta rikastus-
ta. Samoin voidaan periaatteessa käyttää röntgen-
fluoresenssia (XRF) [17, 38]*, [42]. XRF
edellyttää erittäin suurta rikastusta, mikä on
hieman epäkäytännöllistä, mutta mahdollista.
Myös spektrofotometriaa on käytetty etenkin
luuppitutkimuksissa [17]*, [55, 63], Herkkyys

on samaa luokkaa kuin XRF:lla. Toinen menetel-
mä on flow injection analysis (FIA), josta on pari
viittausta [54, 64] ilman menetelmän tarkempaa
kuvausta.

Vaikkei primääripiirin pintojen oksidikerroksen
karakterisointi kuulukaan tämän raportin aihe-
piiriin, kannattaa kuitenkin mainita siitäkin muu-
tama sana. Näytemäärät ja konsentraatiot ovat
suuret, joten yleensä ei hivenainemääritys-
menetelmiä tarvita. Yleensä halutaankin määrit-
tää pääkoostumus, kemiallinen yhdiste, kidera-
kenne ja koostumuksen spatiaalinen jakauma.
Samoja menetelmiä käytetään crudin karakteri-
sointiin, kun saadaan kerätyksi tarpeeksi suuria
näytteitä. Siten käytetyt analyysimenetelmät ovat
paitsi normaalit alkuaineanalyysimenetelmät ku-
ten AAS ja XRF, usein röntgendiffraktio XRF [5,
65,64], skanning elektronimikroskooppi (SEM),
usein mikroanalysaattoriin yhdistettynä EDAX
[5, 64, 65, 43]*, [68], ESCA [64], Auger [69] ja
sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) [66,
67].
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Kuva 20. Virta/jännitekäyrä nikkelin ja koboltin voltametriselle määritykselle [39]*.
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2 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kirjallisuustutkimuksessa on selvästi tullut ilmi,
että primääriveden näytteenotossa on paljon
epäselvyyksiä, jotka vielä vaativat tutkimista.
Siten on epäselvää, voidaanko primääri-
vesianalyysien perusteella tehdä massatasapai-
nolaskelmia [7], vaikka asiaa puoltaviakin esi-
tyksiä on [17]. Kuitenkin on selvästi tuotu esille,
että myös nopeat kemialliset muutokset primääri-
vedessä, kuten alasajon aikana tapahtuu (mm.
kuvat 2 - 7 ) näkyvät analyyseissä. Samoin on
primääriveden ajonaikaisen kobolttipitoisuuden
ja primäärpiirin annosnopeuksien välillä selvä
korrelaatio (kuva 16) [13]. Siten analyysitulok-
sissa voi sanoa olevan sellaista logiikkaa, että
niiden perusteella voi tehdä johtopätöksiä. Sa-
malla on kuitenkin tuotu esille, että näytteenotto
on tehtävä huolella, veden on virrattava jatkuvas-
ti, tasaisella ja vakionopeudella. Sitävastoin
paljon markkinoidun isokineettisen näytteenoton
ei ole osoitettu olevan normaalinäytteenottoa
paremman.

Kirjallisuustutkimuksesta on myös ilmennyt seu-
raavaa. Primääriveden koboltti- ja nikkelipitoi-
suuksien määrityksen voi sanoa olevan analyytti-
sesti vaikeaa, mikä johtuu erittäin pienistä

pitoisuuksista. Harvoin analyytikko joutuu ana-
lysoimaan näin pieniä pitoisuuksia. Ongelmana
on sekä potentiaalinen kontaminaatio että hävik-
ki näytteenoton ja näytteenkäsittelyn aikana.
Lisäksi ongelmana on analyysimenetelmältä vaa-
dittava herkkyys. Käytännössä lähes kaikki
menetelmät edellyttävätkin rikastusta, jotkut suh-
teellisen suurtakin. Ainut poikkeus on volta-
metria, jonka herkkyys riittää lähes kaikille
näytteille. Sekin vaatii kuitenkin reagenssien
lisäystä, mikä aiheuttaa kontaminaatiovaaran.
Kaikista näistä ongelmista huolimatta on osoitet-
tu, että korroosiotuotepitoisuudet voidaan mää-
rittää suhteellisen luotettavasti, ja tulosten perus-
teella voidaan vetää johtopäätöksiä. Ana-
lyysimenetelmistä IC, voltametria ja ICP-MS
ovat suhteellisen tasavertaisia analysoitaessa
nikkeliä ja kobolttia. Sitävastoin näyttää IC ja
mahdollisesti GFAAS olevan parhaita menetel-
miä raudan määritykseen. Raudan määritys
voltametrialla näyttää tuottavan jonkin verran
vaikeuksia, kun kyseessä on ajon aikaiset pitoisuu-
det. Reaktorilaboratoriossa v. 1993 keväällä
tehty kehitystyö osoittaa, että raudan luotettava
määritys on mahdollista ICP-MS:lla.
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