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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Työ on tehty Imatran Voima Oy:n (IVO) voimalaitososastolla 
yleissuunnittelutoimiston ydinlaitossuunnitteluryhmässä.

Käytöstäpoistoselvityksiä tehdään nykyään runsaasti, koska 
useimpien ensimmäisen sukupolven tutkimus- ja koereaktorei- 
den käyttö on jo päättynyt. Kaupallisessa käytössä olleista 
kevytvesireaktoreista on myös laadittu suhteellisen laajoja 
käytöstäpoistoselvityksiä, esim. /1, 2, 3/. Käytöstäpoisto
selvityksiä on osoittautunut tarpeelliseksi tehdä mahdolli
simman aikaisessa vaiheessa ennen varsinaista käytöstäpois- 
totilannetta.

Suomessa on tehty alustavia, käytöstäpoistosuunnitelmiä sekä 
Loviisan että Olkiluodon laitoksista. Kauppa- ja teollisuus 
ministeriö edellyttää viiden vuoden välein esitettäväksi 
ajan tasalle saatetun käytöstäpoistoselvityksen. Tämä työ 
tulee olemaan osa seuraavaa, vuonna 1987 esitettävää selvi
tystä.

Imatran Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oy varautuvat ydinjä 
tehuollon tuleviin kustannuksiin keräämällä sähkön hinnassa 
ns. ydinjätevarausmaksuna varat myös käytöstäpoistoon. 
Käytöstäpoiston realistisen kustannusarvion laatiminen edel 
lyttää laitoskohtaisia käytöstäpoistotarkasteluja, jotka 
ovat välttämättömiä myös pyrittäessä optimoimaan laitoksen 
käytöstäpoistoa kustannusten ja säteilyannosten suhteen.

1.2 Työn tavoite

Työn tavoitteena oli mahdollisimman realistisesti laskea 
käytöstäpoistotilanteen aktiivisuusinventaari ja säteily- 
tasot Loviisan laitoksella sekä optimoida aktiivisten osien
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purkamista ja pakkaamista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää 
dekontaminoinnin tarpeellisuus käytöstäpoistossa.

Pakkausperiaatteiden osalta työ rajoittuu paineastian ja 
paineastian sisäosien purkamisessa syntyvien aktiivisten 
osien pakkausperiaatteiden tutkimiseen. Paineastian ja sen 
sisäosien purku on käytöstäpoiston säteilysuojelunisesti 
vaativin purkuoperaatio. Dekontaminoinnin osalta työ keskit
tyy primääripiirin dekontaminoinnin tarpeellisuuden arvioin
tiin,.
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2 YLEISTÄ KÄYTÖSTÄPOISTOSTA

2.1 Käytöstäpoiston tarkoitus

Käytöstäpoiston tarkoituksena on huolehtia väestön säteily
turvallisuudesta laitoksen tehokäytön jälkeen. Laitoksen 
aktiiviset osat puhdistetaan tai puretaan ja pakataan lop
pusijoitusta varten. Käytöstäpoistotoimenpiteiden seuraus on 
se, että laitos vapautuu säteilyturvallisuuteen liittyvistä 
käyttörajoituksista ja ydinlupavelvoitteista.

2.2 Käytöstäpoiston vaiheet

Valittava käytöstäpoistornenetelmä määräytyy eri vaiheiden 
kustannuksista, käytöstäpoistotilanteen aikaisesta lainsää
dännöstä ja myös väestön asenteista. Edelleen käytöstä- 
poistomenetelmän«valintaan vaikuttaa se, millaiseen käyttöön 
laitosalue käytöstäpoiston jälkeen on suunniteltu. Käytöstä
poiston mahdolliset vaiheet ja niiden väliset yhteydet on 
esitetty kuvassa 1.

Iteyttblupo päättyy
perin pohjainen 
tarkastus / käyttö 
luvan jatkaminen

laitos alueen 
palauttaminen 
ennä lleen

Kuva 1. Käytöstäpoiston vaiheet /4/.
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Käytöstäpoiston eri vaiheisiin liittyvä terminologia ei 
vielä ole täysin yhdenmukaistunut. Kuvan 1 vaiheista voidaan 
erottaa periaatteiltaan kolme erilaista käytöstäpoisto- 
vaihetta, jotka viitteessä /5/ nimetään ja määritellään 
seuraavasti :

DECON =* Laitoksen välitön puhdistaminen aktii
visuuksista siten, että laitos vapautuu 
säteilyturvallisuuteen liittyvistä käyt
törajoituksista.

SAFSTOR =" DECON-operaatio valvotun säilytyksen jäl
keen.

ENTOMB ^ Laitoksen eristäminen ja aktiivisuuksien 
leviämisen estäminen esim. valamalla 
aktiiviset osat laitoksella betoniin. 
Eristäminen tehdään yleensä vähintään 
sadaksi vuodeksi.

2.3 Käytöstäpoistotilanne maailmalla

Maailmalla on toistaiseksi poistettu käytöstä n. 80 ja lähi
tulevaisuudessa tullaan poistamaan käytöstä yli sata ydin
tutkimuslaitosta ja koereaktoria. Valtaosa käytöstäpoistois- 
ta on tehty USA:ssa. Vuonna 1979 kaikista USA:n 64 käytöstä- 
poistetusta laitoksesta 42 tutkimuslaitosten reaktoria oli 
purettu kokonaan, loput olivat SAFSTOR-tilassa. Puretut tut- 
kimusreaktorit ovat teholtaan olleet alle 1 MW /6/.

Kaupallisessa käytössä olleita tehoreaktoreita oli 1980- 
luvun alkuun mennessä poistettu käytöstä kymmenkunta. Yhtään 
DECON-käytöstäpoistoa ei toistaiseksi ole tehoreaktoreille 
tehty. DECON-operaatioihin sen sijaan valmistaudutaan mm. 
Englannissa, Ranskassa, Saksan Liittotasavallassa ja Yhdys
valloissa.



5

Shippingportin 60 MW PWR-1aitoksen DECON-käytöstäpoisto 
alkaa syksyllä 1984 /7/. Tämä ensimmäinen tehoreaktorin 
DECON-käytöstäpoisto tulee antamaan arvokkaita kokemuksia 
muiden laitosten käytöstäpoiston suunnittelulle.

2.4 Käytöstäpoiston suunnittelun tilanne Suomessa

Sekä Loviisan että Olkiluodon laitoksista on tehty alustava 
käytöstäpoistotarkastelu /8, 9/. Käytöstäpoistoon liittyviä 
tarkasteluja on lisäksi esitetty viitteissä /10, 11, 12/.

Olkiluodon laitoksen käytöstäpoiston päävaihtoehdoksi on 
valittu 30 vuoden valvottu säilytys ja sen jälkeen tapahtuva 
DECON-käytöstäpoisto.

Loviisan laitosten käytöstäpoistovaihtoehtöinä on tutkittu 
rinnan sekä 2 että 30 vuoden valvotun säilytyksen jälkeen 
tapahtuvaa DECON-käytöstäpoistoa. Loviisan laitosten käy
tös täpoi s ton kokonaiskustannukset on vuoden 1984 alun 
hintatasolla arvioitu olevan n. 400 milj. mk molemmissa 
käytöstäpoistovaihtoehdoissa.
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3 KÄYTÖSTÄPOISTON SÄTEILYSUOJELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1 Viranomaisvaatimukset ja -ohjeet

Erityisesti käytöstäpoistoon liittyviä säteilyannosrajoja 
sisältäviä virallisia ohjeita ei toistaiseksi ole olemassa. 
Sekä NRO (U. S. Nuclear Regulatory Commission) että IAEA 
(International Atomic Energy Agency) laativat parhaillaan 
käytöstäpoistoon liittyviä ohjeita ja suosituksia. Erilaisia 
käytöstäpoiston säteilysuojeluun liittyviä yleisluontoisia 
ohjeita ja suosituksia on esitetty mm. viitteissä /13, 14/.

Alustavina käytöstäpoiston säteilysuojeluohjeina voidaan 
pitää laitoksen tehokäytön ajalle tarkoitettuja ohjeita ja 
annosrajoja. Tällöin käytöstäpoistovaihe periaatteessa rin
nastetaan säteilysuojelumielessä laitoksen normaaliin käyt
tötoimintaan.

Yleiset säteilysuojelun annosrajat on esitetty sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksessä vuodelta 1968. Päätös asettaa 
työssään säteilyn alaiseksi joutuvalle yksittäiselle henki
lölle annosraj aksi 0,05 Sv/a ja säteilylähteen vaikutuspii
rissä elävälle 0,005 Sv/a. Radioaktiivisia aineita sisältä
vän pakkauksen pinnalla annosnopeus saa olla enintään 
2 mSv/h ja 1 m etäisyydellä pakkauksesta enintään 0,1 mSv/h.

IAEA: n oheiden mukaan suurin sallittu säteilyannosnopeus, 
joka saa kohdistua radioaktiivisia aineita kuljettavan ajo
neuvon kuljettajaan, on 2 • 10-5 Sv/h.

Säteilyturvallisuuslaitoksen ohjeessa YVL-7.18 /15/ anne
taan suositus, että laitoksella työskentelevien henkilöi
den kollektiivisen annoksen ei tulisi ylittää arvoa 
5 • 10“3 manSv 1 MW asennettua tehoa kohden vuodessa. 
Laitoksella työskentelevien henkilöiden säteilyannokset 
tulee lisäksi pitää niin pieninä kuin yhteiskunnalliset ja
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taloudelliset seikat huomioon ottaen on käytännön toimen
pitein mahdollista (ns. ALARA-periaate, As Low As Reasonably 
Achievable).

Ohjeen YVL-7.1 /16/ mukainen voimalaitoskohtainen ohjeannos- 
raja väestön kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle on 
0,1 mSv/a koko keholle ja 0,3 mSv/a yksittäiselle elimelle.

3.2 Laitoksen henkilökunnan säteilyannos

Loviisan laitoksen käytöstäpoistossa työntekijöille kertyviä 
säteilyannoksia on kirjallisuusviitteisiin perustuen arvioi
tu raportissa /8/. Molempien laitosyksiköiden purkamisesta 
työntekijöille aiheutuva kokonaisannos on esitetty taulukos
sa 1. Annosta arvioitaessa on oletettu, että laitos on jääh
tynyt 2 vuotta pysäyttämisen jälkeen. 30 vuoden jäähtymisen 
jälkeen annokset pienenevät noin kymmenenteen osaan taulukon 
1 arvoista.

Taulukko 1. Loviisan laitoksen käytöstäpoistossa kertyvät 
säteilyannokset, manSv.

ГI Purku, dekontaminointi,
¡pakkaus ja kuljetus

--- 1
I manSvI
I

I

IPrimääripiiri
I
I 11,85

I Apujärjestelmät M o Ы

¡Muut järjestelmät 1 ,54

¡Biologinen suoja 1 ,09

IDekontaminointi 0,75

¡Rakenteet ja rakennukset (Ti
oo

I Poiskuljetus 0,16
I

I Yhteensä
I_______________________________

17,50
I ____ I
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Laitosten purkamisen on arvioitu yhteensä kestävän n. 5 
vuotta. Näin ollen ohjeen YVL-7.18 asettamia annosrajoja 
ei ylitetä.

3.3 Väestön säteilyannos

Käytöstäpoistotoimenpiteistä voi aiheutua väestölle säteily
annoksia joko päästöjen kautta tai aktiivisten aineiden 
maantiekuljetuksista. Maantiekuljetuksia ei Loviisan laitos
ten tapauksessa tarvita, koska loppusijoitustila on tarkoi
tus rakentaa laitosalueelle. Käytöstäpoiston aikaisista 
päästöistä aiheutuva väestön säteilyannos on viitteen /1/ 
mukaan n. 1 • 10“® manSv eli käytännöllisesti katsoen 
merkityksetön.

3.4 Purkujätteen loppusijoituksesta aiheutuvat säteily
annokset

Loppusijoitusta koskevia säteilyannosrajoja ei ole vielä 
virallisesti määritelty. Suosituksia loppusijoituksen tur
vallisuusohjeiksi on esitetty IAEA:n julkaisuissa. Säteily
turvakeskuksessa (STUK) on myös valmisteilla ohje loppu
sijoituksen annosrajoiksi.

Loppusijoituksen säteilyannosrajat on raportissa /17/ joh
dettu lähtien yleisistä ydinvoimaa koskevista säteilysuo
jelumääräyksistä. Loppusijoituksen suunnitteluperusteeksi on 
valittu kriittisen ryhmän yksilölle 0,01 mSv/a koko keholle, 
eli kymmenesosa ydinvoimalaitoksia koskevista rajoista. 
Kokokehoannos vastaa tällöin n. 1 % vaihtelua luonnon 
taustasäteilyssä.

Loppusijoituksesta aiheutuvaksi sallittavaksi kollektii
viseksi 500 vuoden annossitoumaksi on valittu 13,2 manSv,
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eli kymmenesosa annossitoumasta, joka 30 vuoden aikana 
sallitaan aiheutuvaksi voimalaitostoiminnasta.

Kallioloppusijoituksessa asetetut annosrajat alittuvat tur
vallisuusanalyysin mukaan selvästi /18/.

3.5 Purkujätteen aktiivisuuden vapaarajat

Purkujätteen vapaarajoille ei myöskään ole vielä olemassa 
virallisia arvoja. Suunnitelmassa /3/ on käytetty vapaa- 
rajoina arvoja

a-aktiivinen pintakontami-
naatio 3,7 • 103 Bq/m2

ß - ja 7-aktiivinen pintakon-
taminaatio 3,7 • 10^ Bq/m2

ominaisaktiivisuus 74 Bq/g

Ylläesitetyt arvot ovat mittausmahdollisuuksien rajoilla. 
Esimerkiksi Co-60:n pintakontaminaatio 3,7 • 103 Bq/m2 
vastaa suunnilleen säteilytysnopeutta 3,6 • 10-13 A/kg 
(«5 |uR/h) /19/. Taustasäteilytaso on tyypillisesti samaa 
luokkaa.

Vapaarajojen määrittämisen perustana tulee olla väestön 
kollektiiviset säteilyannokset, jotka aiheutuvat käytöstä- 
poistetun laitoksen ja dekontaminoitujen osien uudelleen
käytöstä. Annosten laskemiseen soveltuvia laskentamalleja on 
esitetty viitteissä /20/ ja /21/.
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4 KÄYTÖSTÄPOISTON OPTIMOINTI SÄTEILYSUOJELUN SUHTEEN

4.1 Yleistä optimoinnista

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston suhteellisen korkeat kustan
nukset johtuvat pääasiassa seuraavista tekijöistä:

Laitoksella on paljon massiivisia betonirakenteita.

Aktiivinen purkujäte vaatii huolellista käsittelyä.

- Purkutöissä on käytettävä kaukokäyttöisiä työvälinei
tä.

- Suuri osa purkutöistä vaatii tarkkaa suunnittelua ja 
valvontaa työntekijöiden saamien säteilyannosten pitä
miseksi pieninä.

Käytöstäpoiston optimoinnilla voidaan kustannuksia pienentää 
merkittävästi. Käytöstäpoiston kustannusten ja kertyvien sätei
lyannosten optimointi ovat selvästi toisistaan riippuvia. 
Ideaalisessa tilanteessa sekä kustannukset että annokset mini
moituvat. Tällaista ratkaisua ei optimointiongelmalle käytän
nössä yleensä löydy.

Välittömien kustannusten ja työntekijöiden saamien annosten 
lisäksi on pyrittävä minimoimaan myös purkutyöhön kuluva aika, 
kertyvän aktiivisen jätteen määrä sekä purkutoimenpiteistä ja 
loppusijoituksesta aiheutuva väestön kollektiivinen säteilyan
nos.

Formaali optimointi säteilyannosten suhteen vaatisi säteilyn 
aiheuttamille biologisille haittavaikutuksille asetettavaksi 
rahallisen arvon. Rahallisen arvon määrääminen on osoittautunut 
vaikeaksi. Käytännössä optimointi usein pelkistyykin kustannus
ten ja annosten suhteen tapahtuvaksi eri vaihtoehtojen välisek
si vertailuksi.
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4.2 Optimointi laitoksen eliniän eri aikoina

Käytöstäpoiston optimoinnin tarve laitoksen eliniän aikana on 
esitetty kuvassa 2.

SUURI

KESKIN
KERTAI
NEN

MUUTOKSET LAITOKSELLA 
(TYYPILLISESTI USEITA)

VAHAINEN чЧччччч^Ш^ч$
LAITOKSEN ELINIKÄ VUOSIA

KÄYTTÖ

SUUNNITTELU JA 
RAKENTAMINEN

VÄLITÖN
PURKAMINEN

Kuva 2. Säteilyannosten ja kustannusten optimoinnin mah
dollisuudet ja tarve laitoksen eliniän aikana /22/.

Käytöstäpoiston optimointi tulisi periaatteessa aloittaa jo 
laitosta suunniteltaessa. Käytöstäpoiston huomioon ottamista 
laitoksen suunnittelussa on käsitelty mm. viitteissä /23, 24/. 
Koska koko laitoksen elinikänä kertyvät annokset kuitenkin pää
asiassa ovat peräisin laitoksen tehokäytön ajalta, ei käytöstä- 
poiston näkökohtia saa painottaa käytön näkökohtien kustannuk
sella. Laitoksen huollon helpottaminen edellyttää usein suun
nittelulta ratkaisuja, jotka suoraan helpottavat myös käytöstä- 
poistoa (esim. kontaminoituvien järjestelmien erottelu puhtais
ta järjestelmistä, riittävä tilanvaraus laitteille, dekontami- 
nointimahdollisuuksien järjestäminen jne). Toistaiseksi laajin 
esitys erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen aiheuttamista kus
tannuksista ja annoksista laitoksen tehokäytön ja käytöstäpois- 
ton aikana on esitetty raportissa /25/. Taulukossa 2 on esitet
ty yhteenveto raportin keskeisimmistä tuloksista.
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Käytöstäpoistoa voidaan optimoida myös laitoksen tehokäytön 
aikana tekemällä tarvittavia (usein jo käyttökokemusten 
sanelemia) parannuksia alkuperäiseen laitossuunnitelmaan. 
Erittäin tärkeä käytönaikainen toimenpide on laitos- 
dokumenttien kerääminen ja päivittäminen sekä erityisen käy- 
töstäpoistotiedoston perustaminen ja ylläpito. Käytön aikana 
tehtävät käytöstäpoistoon liittyvät esisuunnitelmat ja sel
vitykset ovat välttämättömiä edellytyksiä lopulliselle käy- 
töstäpoistosuunnitelmalle.

Lopullinen käytöstäpoiston optimointi suoritetaan kuitenkin 
vasta laitoksen käyttöiän loppupuolella. Tällöin optimoinnin 
lähtökohdat ja reunaehdot ovat jo riittävän tarkasti tiedos
sa todellisten kustannusten ja annosten arvioimiseksi.

4.3 Optimoinnin periaate

Käytöstäpoiston optimoinnin systematiikkaa ei toistaiseksi 
ole kehitelty kovin yksityiskohtaisesti. Konzek /22/ ehdot
taa kuvan 3 mukaista menetelmää käytöstäpoistotoimenpiteiden

luok i teltu
käytöstä poisto-
suunnitel ma

MINORMAJOR

rajoj a ei

huomioon otet-
tavat kriteerit

vähänrunsaasti 
optimointi työtä

luokittelu

opti maalinen
suunni tel ma

osatoi men-

priorisointi
pitei den

koko laitoksen 
käytöstä poisto suunnitelma

Kuva 3. Käytöstäpoistotoimenpiteiden luokittelu /22/.
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luokittelemiseksi. Yksittäiset toimenpiteet luokitellaan 
optimoinnin kannalta tärkeiksi (major) ja vähemmän tärkeiksi 
(minor). Ensisijaisesti optimoidaan major-toimenpiteet. 
Minor-toimenpiteet voi tarkempien analysointien jälkeen 
osoittautua tarpeellisiksi luokitella uudelleen.

Yksittäisen toimenpiteen optimoinnille Konzek ehdottaa kuvan 
4 mukaista optimointiperiaatetta. Riittävän tarkan kustan
nus- ja annosarvion tekemiseksi kukin toimenpide on jaettava 
pieniin hyvin määriteltyihin osatöihin.

poros*

turvallisuus -

karakterisointi,
priorisointi

kustannukset, 
■uut vaikutukset

suunnitelmat,
Vertailu
- turvallisuus
- «an Sv .
- muut vaikut, 
* kustannukset

Kuva 4. Optimoinnin periaate /22/.

4.4 Optimointiin liittyvät vaikeudet

Yleisenä vaikeutena käytöstäpoistotoimenpiteiden optimoin
nissa ovat korrelaatiot muihin toimenpiteisiin. Yksittäisiä 
osatöitä optimoimalla ei välttämättä optimoida koko laitok
sen käytöstäpoistoa. Näin ollen on välttämätöntä selvittää 
eri käytöstäpoistotoimenpiteiden väliset korrelaatiot.

Optimointituloksiin aiheutuu aina epävarmuutta, koska mah
dollisesti vuosikymmenien päässä olevan käytöstäpoistoajan- 
kohdan olosuhteet joudutaan ennustamaan. Ennustettavia 
asioita ovat mm.

säteilytasot
- odottamattomat tapahtumat
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aktiivisten materiaalien vapaarajat 
viranomaisvaatimukset 
purkutekniikan kehitysaste 
työvoimakustannukset

4.5 Tärkeimmät optimointikohteet

Kustannusten ja annosten kannalta merkittävimmät käytöstä- 
poistotyöt ja samalla myös tärkeimmät optimointikohteet ovat 
paineastian ja paineastian sisäosien, reaktorin biologisen 
suojan ja primääripiirin purkaminen. Purkamista voidaan 
optimoida etsimällä edullisin paloittelu- ja pakkausperi- 
aate. Primääripiirin purkamisessa on lisäksi punnittava 
keskenään mahdollisen dekontaminoinnin hyödyt ja haitat.
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5 LÄHTÖKOHDAT LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTÖSTÄPOISTOLLE

5.1 Käytöstäpoistotilanne

Käytöstäpoiston perusvaihtoehtona on aktiivisten osien täy
dellinen purkaminen (DECON) ja loppusijoittaminen. Jäljelle
jääneitä aktiivisuuksista puhtaita rakenteita voidaan käyt
tää uudelleen voimalaitostoimintaan. Aktiiviset osat pure
taan joko 2 tai 30 vuoden jäähtymisen jälkeen. Oleellisimmat 
aktiiviset osat sijaitsevat reaktorirakennuksessa (kuva 5). 
Valtaosa kokonaisaktiivisuudesta sijaitsee paineastiassa ja

1. Reaktorin paineastia
2. Säätösauvakoneisto
3. Pumppu
4. Höyrystin
5. Polttoaineenvaihtokone
6. Polaarinosturi
7. Jäälauhdutin
8. Sisempi betoniseinä
9. Teräksinen suojakupu

10. Ulkoinen betoniseinä

Kuva 5. Reaktorirakennuksen halkileikkaus.



17

paineastian sisäosissa. Käytöstäpoiston kannalta merkittäviä 
säteilylähteitä ovat lisäksi primääripiiri ja paineastiaa 
ympäröivät betonirakenteet.

Laitoksen aktiivisuusinventaarin ja säteilytasojen laskennan 
lähtökohdat ovat seuraavat:

Aktiivisuusinventaari on tehty yhdelle laitosyksi
kölle .

- Laitoksen käyttöajaksi oletetaan 30 v.

Laitoksen oletetaan toimivan suunnitellusti ilman 
suurempia aktiivisuuksien leviämiseen johtavia 
onnettomuuksia.

Aktiivisuuden aikakehityksen arvioimiseksi laitok
sen pysäyttämisen jälkeen ja valittuja käytöstä- 
poistovaihtoehtoja ajatellen säteilytasot lasketaan 
jäähtymisajoilla 0, 2 ja 30 v.

Korroosiotuoteaktiivisuuden arvioimisessa käytetään 
mahdollisimman laajasti hyväksi Loviisan laitoksen 
kokemuksia.

5.2 Purkutyön periaatteet

Säteilysuojelun ja -suojauksen yleisenä periaatteena on 
ALARA. ALARA-periaate edellyttää useassa tapauksessa purku- 
operaatioiden taloudellista optimointia kertyvät kokonaisan- 
nokset huomioonottaen. Optimaalista ratkaisua etsittäessä on 
manSv:lle siis asetettava rahallinen arvo. ManSv:n arvo ei 
ole kiinteä, vaan ALARA-periaatteen mukaan se pitää määri
tellä tapauskohtaisesti.
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Purkutyössä käytetään hyväksi ajatusta, että aktiivisuutta 
sisältävä komponentti jo sinällään on valmis pakkaus, jota 
ei välttämättä kannata rikkoa pienemmiksi paloiksi. Yleensä
kin aktiivisten komponenttien purkamisessa paloittelun rin
nalla kannattaa tutkia joko kokonaisena tai mahdollisimman 
suurina osina poistamisen mahdollisuutta.

Prosessijärjestelmien aktiivisia komponentteja purettaessa 
on huonetiloista ensin pyrittävä poistamaan voimakkaimmat 
säteilylähteet.

Ympäristön säteilyturvallisuuden takaamiseksi on reaktori- 
rakennuksen suojakupu pyrittävä pitämään koko purkuajan 
kaasutiiviinä.

Purkutyön suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa käyttää 
hyväksi Loviisan laitosten erikoispiirteitä. Erikoispiirtei
den tehokas hyväksikäyttö edellyttää, että käytöstäpoisto- 
suunnitelmat jo esisuunnitteluvaiheesta alkaen tehdään sel
västi laitoskohtaisiksi.

5.3 Loviisan YVL:n erikoispiirteet käytöstäpoiston kannalta

Loviisan laitosten käytöstäpoiston suunnitteluun vaikuttavat 
merkittävimmät erikoispiirteet ovat seuraavat:

Laitos koostuu kahdesta lähes identtisestä laitos
yksiköstä. Toisen yksikön käytöstäpoistossa voidaan 
käyttää hyväksi ensimmäisestä saatuja kokemuksia. 
Kummankin laitosyksikön purkamisessa voidaan käyt
tää samaa henkilökuntaa ja yhteisiä erikoistyökalu- 
ja.
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Laitosalueelle tullaan rakentamaan oma loppusijoi
tustila, joka voidaan suunnitella käytöstäpoiston 
tarpeet huomioon ottaen. Loppusijoitus ei aseta 
ennakolta tiukkoja vaatimuksia jätekonteinerin 
tyypille tai mitoille.

Aktiivisia konteinereita ei kuljeteta maanteillä 
laitosalueen ulkopuolella. Maantiekuljetusta koske
vat pakkauksille asetetut annosnopeusrajoitukset 
eivät laitosalueella ole sitovia.

Laitokselle on valmiiksi rakennettu myös koko 
primääripiirin dekontaminointiin soveltuva dekon- 
taminointiliuosten valmistus-, varastointi- ja 
käsittelyj ärjestelmä.

Prosessijärjestelmien korroosiotuoteaktiivisuudet 
ovat alhaiset. Polttoaineiden tiiveys on lisäksi 
estänyt fissiotuotteiden leviämisen prosessijärjes
telmiin. Laajojen dekontaminointitoimenpiteiden 
tarpeellisuus ei käytöstäpoistotilanteessa ole 
itsestään selvää.

Purettavat komponentit ovat suhteellisen kevyitä» 
Raskain komponentti on paineastia, 214 t.

Reaktorin biologisen suojan lähinnä paineastiaa 
oleva osa (ns. kuivasuoja) on suhteellisen helposti 
purettavissa.
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6. AKTIIVISUUSINVENTAARI- JA SÄTEILYTASOARVIОТ

6.1 Paineastia ja paineastian sisäosat

6.1.1 Tarkasteltavat komponentit

Sydämen neutronivuo aktivoi kaikki sydänalueen läheisyydessä 
olevat metalliosat. Näitä ovat paineastian rakenteet (kuva 
6) sekä vaihdettavat sydänkomponentit (näytekappaleet, 
detektorit, säätösauvat, säätösauvojen välitangot ja teräs- 
elementit) .

Käytöstäpoiston purkutöiden kannalta oleellisimmat aktivoi
tuneet osat ovat paineastian rakenteet. Sydänkomponenteista 
oleellisimpia ovat teräselementit. Muut sydänkomponentit 
ovat helpommin käsiteltävissä joko pienen massansa tai suh
teellisen alhaisen aktiivisuutensa vuoksi. Taulukossa 3 on 
esitetty oleelliset aktivoituneet komponentit ja niiden mas
sat .

Taulukko 3. Aktivoituneet komponentit.

Komponentti massa/t
I

Teräselementit (360 kpl) 1) I
I 104,4

Reunalevy )
Kori j

I 21,3I
Pesä I 68,6
Ylempi suojaputkiyksikkö I 35,2
Paineastia (ilman kantta) I 214,0

I

1 ) Polttoaine-elementtejä korvaavia ns., vale-elementtejä
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Paineastian 
---------kansi

Säätösauvat

Ohjainputki

Jäähdytysvesi

2^—Ylempi suoja- 
putkiyksikkö

Jäähdytysvesi

Reaktorin pesä

Tukikori

Polttoainesauvat

Paineastia
■Alempi suoja- 
putkiyksikkö

Yksikön tekniset tiedot:

Lämpöteho 1375 MW
Sähköteho, brutto 465 MW
Sähköteho, netto 445 MW
Terminen hyötysuhde, netto 32,4 %
Käyttöpaine 123 bar
Kiertopiirien lukumäärä 6 kpl
Jäähdyte, booripitoinen vesi 
Jäähdytteen virtaus n. 9000 kg/s
Jäähdytteen tulolämpötila 267 °C
Jäähdytteen lähtölämpötila 296 °C
Reaktori sydämen korkeús 2,42 m
Reaktorisydämen halkaisija 2,80 m
Säätösauvoja 37 kpl
Polttoaine-elementtien 
lukumäärä 313 kpl
Teräselementtejä 36 kpl
Polttoainesauvoja
elementissä 126 kpl
Rikastettu polttoainemäärä 38 t U02 
Vuosittain vaihdettava 
polttoainemäärä 141
Tuoreen polttoaineen
väkevöinti 3.6...2.4 % U23S
Latausjakson nimellinen
pituus 7000 h
Poistopalama keskimäärin 28,6 MWd/kgU

Kuva 6. Reaktorin paineastia.

6.1.2 Ominaisaktiivisuudet

Paineastian sisäosien ominaisaktiivisuus on laskettu alun perin 
raportissa /27/. Paineastian ennenaikaisen haurastumisen estä
miseksi on 36 reunimmaista polttoaine-elementtiä myöhemmin 
vaihdettu teräselementeiksi. Tästä aiheutunutta muuttunutta 
neutronivuota ei ole laskettu uudelleen raportin /27/ laajuu
dessa. Uudet ominaisaktiivisuudet on laskettu raportissa /12/ 
0RIGEN2-ohjelmalla käyttäen vuon jakaumana alkuperäistä
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raportin /27/ jakaumaa. Vuon tiheys on saatu kertomalla täyden 
sydämen vuontiheys komponenttikohtaisilla vajaan sydämen vuon- 
tiheyden arvioiduilla korjauskertoimilla. Lasketut maksimi- 
aktiivisuudet on esitetty taulukossa 4.

Esimerkiksi valitut pääasiassa termisillä neutroneilla aktivoi
tuneen Co-60:n ja pääasiassa nopeilla neutroneilla aktivoitu
neen Mn-54:n jakaumat komponenteissa on esitetty kuvissa 7 
ja 8.

6.1.3 Säteilytasot

Säteilytasot on laskettu Imatran Voima Oy:ssä kehitetyllä point 
kernel -menetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla ANNOSS. 
Liitteessä I on esitetty lyhyt kuvaus ohjelmasta.

Lähdealueena on rakennekomponenttien osalta käytetty halkaisi
jaltaan 1 m:n terässylinteriä, jonka korkeus vastaa komponentin 
seinämänpaksuutta. Säteilytasot on laskettu sylinterin akselil
la 1 cm:n etäisyydellä sylinterin päästä. Koska ominaisaktiivi- 
suus vaihtelee voimakkaasti komponentin uiko- ja sisäpinnan 
välillä (kuvat 7 ja 8), on kukin lähdesylinteri jaettu 10 yhtä 
suureen kerrokseen (kori 5 kerrokseen), joille kullekin on las
kettu keskimääräinen nuklidikohtainen ominaisaktiivisuus ja 
kerroksesta aiheutuva säteilytaso komponentin pinnalla.

Teräselementtiä on käsitelty elementin korkuisena terässylinte- 
rinä (h = 242 cm, r = 7,6 cm). Säteilytasot on laskettu elemen
tin keskikorkeudella.

Välittömästi laitoksen pysäyttämisen jälkeen komponenttien 
7-säteilytasot määräytyvät pääasiassa nuklideista Cr-51, Mn-54, 
Co-58, Fe-59 ja Co-60. Nämä ovat myös merkittävimmät /3-säteili- 
jät. Yli vuoden jäähtymisajoilla säteilytasot määräytyvät lähes 
yksinomaan Co-60:stä. Pitkillä jäähtymisajoilla (T>100 v) mer
kittävimmät 7-säteilijät ovat Ni-59 ja Nb-94.
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Bq/cm3

Pinnoite

Kuva 7. Ominaisaktiivisuusjakauma radiaalisuunnassa.
1 ^ Co-60, 2 - Mn-54. (Mitat millimetrejä).

Bq/cm3

\ Korin pohj
Ylemmän sp-yksikönflesän pohja

Kuva 8. Ominaisaktiivisuusj akauma aksiaalisuunnassa.
1 ^ Co-60, 2 =■ Mn-54. ( Mitat millimetrejä).
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Kuvissa 9, 10 ja 11 on esitetty lasketut säteilytasot 
yksittäisten komponenttien pinnalla. Kuvassa 12 on esitetty 
arvioitu säteilytaso paineastian ulkopinnalla kun sisäosat 
ovat paikallaan.

Havainnollisuuden vuoksi ja vertailujen helpottamiseksi 
kaikki säteilytasot on esitetty yksiköissä Sv/h. Tapauk
sissa, joissa ei ole välittömästi kyse säteilysuojauksesta 
eikä säteilyn energiaa absorboidu kudokseen, olisi periaat
teessa tarkoituksenmukaisempaa käyttää säteilytysnopeuden 
yksikköä A/kg.

Sisäpinnoilta <

Ulkopinnoilla <

Rcunalevy

Kuva 9. Säteilytasot yksittäisten komponenttien uiko- ja 
sisäpinnoilla (Sv/h) eri jäähtymisajoilla T reak
torin sydämen keskikorkeudella.
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T= Ov 
2v 

30v
Ylemmän suojaputki- 
yksikon pohja

Kuva 10. Säteilytasot yksittäisten komponenttien uiko- ja 
sisäpinnoilla (Sv/h) reaktorin sydämen akselilla.

Kuva 11. Teräselementistä aiheutuva säteilytaso (Sv/h), kun 
elementti on ollut sydämessä 3 v.
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u.ï -1

Ш.
Tí Ov 2v 

30 v

Komponentti Osuus annos- 
nopeudesta, %

Reunalevy 5
Kori 3
Pesä 7
Paineastia 85

Kuva 12. Säteilytaso paineastian ulkopinnalla (Sv/h), kun 
paineastian sisäosat ovat paikallaan.

6.2 Aktivoituneet rakenteet 

6.2.1 Lämpöeristelevystö

Reaktorikuopassa paineastian ja biologisen suojan välissä 
reaktorin sydämen alueella on ohuista metallilevyistä koos
tuva lämpöeristelevystö, joka on kiinnitetty biologisen suo
jan teräskotelorakenteeseen. Teräskerroksen paksuus kuopan 
seinässä on 28 mm. Sekä lämpöeristelevystö että teräskotelo 
aktivoituvat merkittävästi (vrt. kuva 7). Arvioidut säteily- 
tasot kuopan sisäpinnalla on esitetty kuvassa 13. Lämpö- 
eristelevystön poistamisen jälkeen teräskotelosta aiheutuva 
säteilytaso kuopan pinnalla on n. 60 % kuvan 13 säteily- 
tasoista.

T:0»

Biologinen suoja 
Teräskotelon seinämä
Lämpöeristelevystö

Kuva 13. Lämpöeristelevystöstä aiheutuva säteilytaso kuopan 
pinnalla (Sv/h).
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6.2.2 Betonirakenteet

Länsimaisista laitoksista poiketen Loviisan laitoksen biolo
ginen suojaus muodostuu kahdesta materiaalikoostumukseltaan 
erilaisesta osasta. Sydämen alueella paineastiaa ympäröi 
serpentiniittibetonilla täytetty teräskotelorakenne, ns. 
kuivasuoja (paksuus 70 cm). Muu biologinen suojaus muodostuu 
runsaasti raudoitusta sisältävästä tavallisesta betonista. 
Raudoituksen osuudeksi oletetaan n. 6 painoprosenttia.

Loviisan laitokselle ei toistaiseksi ole tehty biologisen 
suojan aktivoitumisanalyysia. Tarkan analyysin suorittaminen 
ei ole tämän työn puitteissa mahdollista. Karkean aktiivi- 
suusarvion laskemiseksi käytetään tässä lähtökohtina raport
teja /1/ ja /3/ ottaen huomioon työssä /28/ Loviisan laitok
selle laskennallisesti arvioidut serpentiniitti- ja rakenne- 
betonin alkuainekoostumukset. Tarkkoja kokeellisia tietoja 
Loviisan laitoksen biologisen suojan alkuainekooshumuksesta 
ei ole olemassa.

Taulukossa 5 on esitetty biologisen suojan aikuainekooshu
muksia eri viitteiden mukaan. Tärkeimmät aktivoitumisreak
tiot ja syntyvät radioisotoopit on esitetty taulukossa 6. 
Työssä /28/ ei ole esitetty aktivoitumisen kannalta oleel
lista tietoa Li-, Co- ja Ni-pitoisuuksista. Co- ja Ni-pitoi- 
suuksiksi on valittu viitteiden /1/ ja /3/ antamat maksimi- 
pitoisuudet. Pienistäkin Li-pitoisuuksista syntyy runsaasti 
ß ”-aktiivista tritiumia. Koska litiumin löytymisestä Lovii
san biologisesta suojasta ei ole varmuutta, jätetään se täs
sä työssä huomioon ottamatta. Loviisan laitoksen biologisen 
suojan alkuainepitoisuuksia määrättäessä on otettu huomioon, 
että kuivasuoja ei sisällä raudoitusterästä.

Terminen neutronivuo kuivasuojalle on laskettu täyden sydä
men tapauksessa raportissa /27/. Rakennusbetöniile vuota ei 
ole laskettu. Käyttäen viitteen /27/ vuontiheyden arvoa ja
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Taulukko 5. Biologisen suojan alkuainekoosturnus, paino-%.

Alku
aine

Viite /1/
1 )

Viite /3/ LOVIISA, pe 
työhön /28/ 
serp. 
betoni

irustuu/
rakennus-
betoni

H 0,53 0,72 2,3 0,94
Li — 0,0047 - -

C 0,03 0,01 - -
N 0,0013 0,006 - -

0 47,0 46,0 52,5 47,0
Na 1 ,6 1 ,5 0,010 0,70
Mg 0,24 0,84 17,7 0,70
AI 4,4 5,63 0,65 5,0
Si 30,0 28,2 15,0 28,6
P 0,0045 0,071 - -

S 0., 1 2 0,19 - -

Cl — 0,0009 - -

K 1 ,8 1 ,9 0,073 4,9
Ca 7,9 8,4 7,3 3,7
Ti - 0,235 - -
V - 0,0006 - -
Cr 0,068 0,006 - -
Fe 5,8 8,74 4,4 8,4
Mn 0,20 0,08 - -
Ni 0,094 0,009 0.094 2) 0,094 2)
Co 0,00077 0,0031 0,002 2) 0,0031 2)
Cu 0,014 0,0081 - -
Zn - 0,0056 - -
Sr - 0,0047 - -

Mo 0,082 0,0062 - -

Sn - 0,0006 - -

Ba — 0,0563

1) raudoitusteräs huomioitu vain Fe:n pitoisuudessa
2) arvioitu viitteiden /1/ ja /3/ perusteella
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vajaan sydämen vuontiheyden kor jauskerrointa 0,25 /12/ saa
daan termisen vuon arvoksi kuivasuojan pinnalla sydämen kes
kikorkeudella 1,09*1 O10 1/(s «cm2). Vuon jakauma kuivasuo- 
jassa on esitetty kuvassa 14. Ekstrapoloimalla jakaumakäyrää 
0,7 metriä suuremmille paksuuksille saadaan arvio vuolle 
rakennusbetonissa.

Taulukko 6. Betonin aktivoitumisessa syntyvät merkittä
vimmät radioisotoopit.

Lähtö-
alku
aine

1-------------IAktivoitumis-
! reaktio
1
1

T----I Syntyvä
!radioiso- 
! tooppi
1

Puoliintu
misaika

Hajoamis
tapa
(osuus)

Pää-
asiall.
sätei-
lylaji

Li 1 6Li ( n , a)
I

1 3He
I

12,3 v ß~ ß~

Ca
1
1 40Ca(n,7) 1|41Ca 103000 v EC 7
I40Ca(n,a) |37Ar 35.0 vrk EC 7
144Ca(n,7)
1

¡45Са 165,1 vrk ß~ ß~

Fe
1
154Fe(n,p)

1
1 54Mn 312,2 vrk EC 7

154Fe(n,7) 1 55Fe < EC 7
158Fe(n,7)
I

1 59Fe
I

44,6 vrk ß~ 7

Co
1
|59Co(n,7)
I

1
1 60Co
1

5,3 v ß~ 7

Ni
1
158Ni(n,p)
1

1
1 58Co
1

70,8 vrk jEC 85 % 
\ß+ 15 % 7

¡62Ni(n,7)
11

j 63Ni
1

i

100,1 v ß~ ß~

EC = elektronikaappaus 
ß~ = beetasäteily 
ß+ = positronisäteily
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Rak. betoniKuivasuoja

m betonia

Kuva 14. Terminen neutronivuo biologisessa suojassa. 

Ominaisaktiivisuuden arviointi referenssilaskelmista

Biologisen suojan nuklidin i ominaisaktiivisuus voidaan 
esittää muodossa

Ai = J <P( E)<7i_1 (E)dB • Pi_-, • k(t,T) (1 )
E

missä E = neutronin energia
9 = neutronivuo
ai-y = kohdeytimen mikroskooppinen aktivoitu-

• misvaikutusala
Pi-1 = kohdenuklidin konsentraatio biologisessa

suoj assa
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k(t,T) = kerrointekijä
t = aktivoitumisaika
T = jäähtymisaika

Yhtälössä (1) on oletettu, että nuklidi i ei vuorovaikuta 
neutronien kanssa.

Referenssilaskujen tietoihin perustuen voidaan siis Loviisan 
laitosten biologisen suojan aktiivisuus (kun kerrointekijä k 
= vakio) laskea kaavasta

ai-i ( E ) dB
Pi-1,:

Ai,L “ I Ai ,R
<i»R(E) (Ji-i{E)dE ¿>i-1,R

(2)

missä indeksi L = Loviisan laitokset 
R ^ Referenssilaitos

Vuotiedoista on käytettävissä vain temisen vuon (<pth) 
arvot. Valtaosa betonin aktiivisuuksista (mm. Fe-55, Ca-45, 
Co-60) on pääasiassa peräisin termisistä ja epitermisistä 
reaktioista. Näille nuklideille voidaan approksimatiivisesti 
kirjoittaa

li,L
^i-1 , L
¿4-1 ,R H-,R (3)

Biologisen suojan pinnalla sydämen keskikorkeudella 
viitteen /27/ mukaan^*1 = 0,25 x 4.35 x 10^0 i/(s*cm^)

ja viitteen /1/ mukaan (f)^1 - 2,5 x 10^ 1/( s- crn^ )
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Kaava (3) voidaan siis kirjoittaa muotoon

P.i-1 , L
(4)

Nuklidikonsentraatiot on esitetty taulukossa 5 ja ominais- 
aktiivisuudet Ailiitteessä III.

Kaavasta (4) lasketut Loviisan laitosten biologisen suojan 
ominaisaktiivisuudet on esitetty taulukoissa 7 ja 8. Nopeil
la neutroneilla ( (p fast ) aktivoituneiden nuklidien osalta on 
oletettu, että biologisessa suojassa pätee

(5)
fast

Kokonaisaktiivisuudet on arvioitu integroimalla graafisesti 
kuvan 14 jakauman perusteella. Koska valtaosa betonin aktii
visuudesta on peräisin termisistä tai epitermisistä aktivoi- 
tumisreaktioista, antaa graafinen integrointi riittävän tar
kan arvon kokonaisaktiivisuuksille.

Pääasiallisesta 7-säteilylähteestä Co-60:stä aiheutuva 
annosnopeus laskettiin ohjelmalla ANNOS S. Kokonaissäteily- 
taso arvioitiin Co-60:stä aiheutuvasta annosnopeudesta 
(taulukko 9).
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Taulukko 7. Kuivasuojan aktiivisuus.

Nuklidi Maksimiominaisaktiivisuus
pinnalla, Bq/cm3
Jäähtymisaika

0 v 2 v 30 v
Ar-37 3,2 +4 — —

Ar-39 5,9 +3 5,9 +3 5,4 +3
Ca-41 1,0 +3 1,0 +3 1,0 +3
Ca-45 5,4 +5 2,5 +4 -
Mn-54 2,1 +4 4,1 +3 -
Fe-55 3,7 +6 2,2 +6 1,7 +3
Co-58 3,5 +3 - -
Fe-59 1 ,2 +5 - -

Co-60 2,8 +5 2,2 +5 5,6 +3
Ni-63 2,3 +4 2,2 +4 1,8 +4
Yht.Bq/cm3 4,7 +6 2,5 +6 3,2 +4

Koko- 1,1 + 14 6,9 + 13 7,8 + 1 1
naisakt. 
Bq

Taulukko 8. Rakennusbetonin aktiivisuus.

Nuklidi Maksimiominaisaktiivisuus
pinnalla, Bq/cm3
Jäähtymisaika

0 v 2 v 30 v
Ar-37 5,1 +2 — —
Ar-39 9,4 + 1 9,4 + 1 8,7 +1
Ca-41 1 ,7 + 1 1 ,7 + 1 1 ,7 +1
Ca-45 8,6 +3 4,0 +2 -
Mn-54 1,2 +3 2,4 +2 -
Fe-55 2,2 +5 1 ,3 +5 1 ,o +3Co-58 1,1 +2 - -
Fe-59 7,3 +3 - -
Co-60 1,4 +4 Ы +4 2,7 +2Ni-63 7,1 +2 7,0 +2 5,8 +2
Yht.Bq/cm3 2,5 +5 1 ,4 +5 2,0 +3

Koko-
naisakt.

I Bq

2,9 + 1 2 I 1 ,7 + 12

!
2,1

¡ Vv.v / > '
+4 I
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Taulukko 9. Betonirakenteista aiheutuvat maksimiannosnopeu 
det (Sv/h).

Г ~1-----------------------I Teräskote-
! losta/-ver- 
I houksesta
I

Betonista 1I Yhteensä
1
1
J

IKuivasuoj an
I pinnalla:

0 v

II
1 ,8 -1 8,1 -2

1
1
1
1 2,6 -1

2 v VOr~ -2 5,0 -2 1 1,3 -1
30 v 1,9

I
-3 1,3 -3 I 3,2

I
-3

IRakennus- 
! betonin pin- 
Inalla:

0 v

IIII
I n. 2,1 -3 2,1 -3

IIII
I 4,2 -3

2 v I n. 1,3 -3 1,3 -3 I 2,6 -3
30 v

I______________
I n. 5,0
J

-5 5,0 -5 I 1,0
J

-4 J
6.3 Primääripiirin korroosiotuoteaktiivisuus 

6.3.1 Mittaustulokset ja kokemukset

Primääripiirin korroosiotuoteaktiivisuuden tarkka laskennal 
linen arvioiminen edellyttää monimutkaisten piirin kerniaili 
set ja fysikaaliset ominaisuudet tarkasti huomioon ottavien 
tietokoneohjelmien käyttämistä. Tällaiset ohjelmat ovat 
yleensä laitostyyppikohtaisia. WER-440-tyyppisille laitok
sille on kehitetty ohjelma RAOTHAN /29/. Mallilla lasketut 
korroosiotuoteaktiivisuuksien absoluuttiarvot eivät ole 
osoittautuneet tarkoiksi. Realistisempi aktilvisuusarvio 
saadaan käyttämällä hyväksi kokemustietoja.
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Neuvostoliiton WER-440-tyyppisten laitosten mitatuista kor- 
roosiotuoteaktiivisuuksista on raportoitu mm. seuraavat tie
dot :

höyrystimen dekontaminoinnissa irronnut aktiivisuus 
/30/

pintakontaminaatio höyrystimen kollektorissa /31/

primääriputken pintakontaminaatio /32/

primääripiirin dekontaminoinnissa irronnut aktiivi
suus /33/

Esitetyt tiedot ovat selvästi laitosspesifisiä ja soveltuvat 
näin ollen vain vertailutiedoksi Loviisan korroosiotuote- 
aktiivisuuksia arvioitaessa.

Tässä työssä on käytöstäpoistotilanteen korroosiotuoteaktii- 
visuuden arvioimisessa pyritty laajasti käyttämään hyväksi 
Loviisan laitoksen omia kokemustietoja. Tällaisia tietoja 
ovat:

Loviisa I:n revision aikana 1979 mitatut 7-spektrit 
primääripiirin ja primääriveden puhdistusjärjestel- 
män (TC) putkiston pinnalta. Nuklidijakaumat on 
esitetty viitteessä /34/.

Loviisa I:n kahden höyrystimen dekontaminointi 
hitsaussaumojen tarkistuksen yhteydessä 1980 /35, 
36, 37/.

Sähkökemiallinen näytteenotto Loviisa I ja II:n 
höyrystimien kollektoreist-a 1982.
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Revisioiden aikana mitatut säteilytasot primääri- 
putken, TC-lämmönvaihtimien ja höyrystimien ulko
pinnalta sekä höyrystimen sisältä tuubiputkien 
päältä.

6.3.2 Korroosiotuoteaktiivisuuden aikakehitys

Käytöstäpoistotilanteen korroosiotuoteaktiivisuuden ennusta
miseksi kokemustiedoista pitää olla käytössä aikakehitystä 
kuvaava malli. Tämän työn tarkoituksiin sopivana voidaan 
pitää viitteessä /38/ esitettyä "Veselkin-Shakh" -mallia 
(vastaa viitteen /39/ mallia).

Veselkin-Shakh -mallissa aktiivisen kerroksen kasvua kuva
taan kokeellisesti määritettyjen huuhtoutumis- ja kerrostu- 
misvakioiden avulla. Malli on suhteellisen herkkä ko. 
vakioiden suhteen. Itse malli muodostuu viidestä kytketystä 
differentiaaliyhtälöstä, jossa muuttujina ovat kohdeydinten 
ja aktivoituneiden ydinten lukumäärät primääripiirin vedessä 
ja putkiston pinnalla. Malli ei sisällä piirin kemiallisia 
olosuhteita kuvaavia parametrejä eikä siinä voida ottaa 
huomioon tehonmuutostransienttien vaikutusta. Karkeutensa 
vuoksi malli soveltuu paremmin aktiivisuuden kasvunopeuden 
kuin absoluuttisten aktiivisuuksien määrittämiseen.

Mallin yhtälöt on ratkaistu numeerisesti tietokoneella. 
Mallissa on otettu huomioon Loviisa I:n tähänastiset todel
liset seisokit ja oletettu seisokkeja olevan tulevaisuudessa 
1 kk/vuosi. Edelleen on otettu huomioon, että reaktorin 
sydämen latauksessa vuosittain poistuu primääripiiristä 
käytetyn polttoaineen mukana n. 1/3 kaikesta elementtien 
pinnoille kertyneestä aktiivisuudesta. Ratkaistavat yhtälöt, 
käytetyt parametrit ja listaus tehdystä ohjelmasta KORRO on 
esitetty liitteessä II.
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Kuvassa 15 on esitetty mallin antamat tulokset oleellisim
pien korroosiotuoteaktiivisuuksien aikakehitykselle laitok
sen käyttöajan funktiona. Sb-124 ei ole korroosiotuote, vaan 
on peräisin boorin epäpuhtauksista. Tässä oletetaan sen 
käyttäytyvän pinnoille kerrostuessaan korroosiotuotteiden 
tavoin. Vuoden 1980 pitkä, n. 8 kk:n seisokki näkyy käyrien 
epäjatkuvuutena. Tavallisten seisokkien aikaista radioaktii
visuuksien luonnollista hajoamista ei ole eksplisiittisesti 
piirretty kuvaan.

Suhteellinen
aktiivisuus

Co -60

Laitoksen käyttöaika/v

Kuva 15. Loviisa I:n korroosiotuoteaktiivisuuden aikakehitys 
primääripiirin pinnalla.
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6.3.3 Käytöstäpoistotilanteen korroosiotuoteaktiivisuus 

Nuklidikohtainen jakauma

Korroosiotuotteiden nuklidijakauman arvioimiseksi käytettiin 
kohdassa 6.3.1 lueteltuja Loviisan laitosten kokemuksia 
kuvan 16 mukaisesti hyväksi.

KÄYTÖSTÄPOISTO-
TILANNE

ANALYSOINTIKOKEMUKSET

Käytöstä- 
poistotil. 
j akauma 
(putkisto)

Lähtökohta- 
j akauma 
v. 1980 
(putkisto)

Jakauma sä-
teilytys-
alueella

Mitatut ja
kaumat eri vuosilta 
(putkisto)

Vertailu- 
j akaumat 
v. 1980 
(putkisto)

Kuva 16. Kokemusten hyväksikäyttö nuklidijakauman määrittä
misessä .

Vertailuajankohdaksi valittiin vuoden 1980 seisokin alku. 
Mittaustulosten jakaumat eri vuosilta muunnettiin vertailu- 
ajankohdan jakaumiksi Veselkin-Shakh- mallin avulla. Mahdol
lisen terässeinämän vaikutus sekä seisokin aloituspäivän ja 
mittauspäivän välinen viive otettiin huomioon jakaumia ver
tailtaessa.

Saadut vertailujakaumat eivät oleellisesti poikenneet toi
sistaan. Koska vuoden 1980 kokemustietoja (höyrystimien 
dekontaminointi) voidaan pitää toistaiseksi edustavimpina
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koko primäär.ipiirin kannalta ja koska nuklidijakauman 
7 -energiaspektri oli tarkasteluista kovin, valittiin lähtö 
kohdaksi viitteiden /35, 36/ keskimääräinen nuklidijakauma 
(kuva 17.) Veselkin-Shakh- mallilla laskettiin tästä käytös 
täpoistotilanteen pinta-aktiivisuuden jakauma putkistossa j 
neutronisäteilytysalueella paineastiassa ottaen erityisesti 
huomioon, että kuvan 17 jakauma on mitattu n. 3,5 kk alas
ajon jälkeen. Tulokset on esitetty kuvassa 18. Monissa mit
taustuloksissa selvästi näkyvä nuklidi Sb-122 on jätetty 
tässä tarkastelussa pois, koska sillä ei lyhyen puoliintu- 
misaikansa (2,7 vrk) vuoksi ole käytöstäpoiston kannalta 
merkitystä. Johdonmukaisuuden vuoksi ei jakaumaa näin ollen 
ole esitetty j äähtyrnisaj alla T = 0 vaan sen sijaan jäähty- 
misajalla T = 2 vko.

Höyrystin YB13W01 Höyrystin YB15W01

Kuva 17. Höyrystimien dekontaminoinnissa irronneen aktiivi
suuden nuklidikohtäinen jakauma /35/.
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Co-60 

M n -54 

Ag- 110 m 

Co-58 

Sb -124

Kuva 18. Käytöstäpoistotilanteen korroosiotuotteiden suh
teellinen aktiivisuusjakauma (1 = putkistossa, 2 = 
säteilytysalueella) eri jäähtymisajoilla T.

Pinta-aktiivisuudet

Pinta-aktiivisuuden (MBq/m2) määrittämisessä edettiin kuvan 
19 mukaisesti. Pinta-aktiivisuuksien arvioimiseksi säteily- 
tasotiedoista kehitettiin ANNOSS-ohjelmaan uusi moduuli, 
jolla voidaan laskea annosnopeuksia sylinterimäisen pinta- 
lähteen sivulla. Höyrystimen pinta-aktiivisuus määritettiin 
viitteissä /35, 36/ ilmoitetuista dekontaminoinnissa irron
neista aktiivisuusmääristä. Primääriputken ja TC-lämmönvaih- 
timien pinta-aktiivisuus määritettiin mitatuista säteily- 
tasoista. Höyrystimien ja TC-lämmönvaihtimien pinta-aktiivi
suudet osoittautuivat laskentamenetelmän tarkkuuden rajois
sa samoiksi. Pinta-aktiivisuudet määritettiin ensin säteily- 
tasojen mittausajankohdalle ja niistä Veselkin-Shakh -mallin 
avulla laskettiin käytöstäpoistotilanteen pinta-aktiivisuu
det (taulukko 10).
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KÄYTÖSTÄPOISTO-
TILANNE

KOKEMUKSET ANALYSOINTI

Pinta-ak
tiivisuus
alueella
säteilytys-

Prim.putken
säteilyta- Prim.putkenpinta-

aktiivisuus

TC-lämmön
vaihtimen 
säteilytaso 
v. 1982

Höyrystimi
en dekonta- 
minointi 
v. 1980

Prim.putken
pinta-
aktiivisuus

Höyrystimi
en pinta- 
aktiivisuus 
v. 1980

TC-lämmön- 
vaihtimen 
pinta-akt. 
v. 1982 Höyrystimien 

ja TC :n pin
ta-aktiivi
suus

Kuva 19. Kokemusten hyväksikäyttö pinta-aktiivisuuden mää
rittämisessä.

Taulukon 10 mukaisilla pinta-aktiivisuuksilla laskettuna 
primääripiiri sisältää korroosiotuotetta käytöstäpoistohet- 
kellä 2 viikon jäähtymisen jälkeen 9,6 TBq, 2 ja 30 vuoden
jäähtymisen jälkeen vastaavasti 4f0 ja 0,1 TBq. Korroosio- 
tuotteen komponenttikohtäinen jakauma 2 viikon jäähtymisen 
jälkeen on esitetty taulukossa 11. Koska neutronisäteilyn 
alainen alue sisältää suhteellisesti enemmän lyhytikäisiä 
nuklideja, pienenee paineastian ja sisäosien suhteellinen 
osuus kokonaisaktiivisuudesta 30 vuoden jäähtymisen jälkeen 
yhteensä n. 10 prosenttiyksikköä.
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Taulukko 10. Korroosiotuotteiden pinta-aktiivisuus primääri- 
piirissä käytöstäpoistohetkellä.

II Komponentti Pinta-aktiivisuus, MBq/m2

Jäähtymisaika
2 vko 2 v 30 v

I(Höyrystin 470 220 5,3I)TC-lämmönvaihdin
I Primääriputki 2190 1020 26

I Paineastian sätei- 7470 1820 43
I lytetty alueI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Taulukko 11. Korroosiotuotteen komponenttiko!-!täinen jakauma 

käytöstäpoistohetkellä, j äähtymisaika 2 vko.

Komponentti IIL
Osuus kokonais-
aktiivisuudesta, %

Höyrystimet
II 67

Kori, pesä ja reunalevy I 18
Primääripiirin putket I 7
Paineastia I 4
TC 10, 50 I 4
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6.3.4 Säteilytasot höyrystintilassa

Höyrystintilan yleissäteilytaso seisokin aikana määräytyy 
pääosin primääriputkiston sisäpinnan korroosiotuoteaktiivi- 
suuksista. Vertailemalla vuonna 1983 mitattuja yleis- 
säteilytasoa ja säteilytasoa primääriputken pinnalla käytös- 
täpoistotilanteen säteilytasoon primääriputken pinnalla, 
voidaan arvioida käytöstäpoistohetken yleissäteilytasoksi 
kahden viikon jäähtymisen jälkeen n. 0,15 - 0,30 mSv/h. 
Kahden vuoden jäähtymisen jälkeen yleissäteilytaso on 
n. 0,1 - 0,2 mSv/h. Tämän jälkeen säteilytaso laskee Co-60: n 
hajoamisnopeuden mukaan. Primääripiiriä purettaessa koko 
piiri on kuiva, jolloin säteilytasot ovat 60 - 70 % yllä 
esitettyjä tasoja korkeampia.

Kuivasta primääriputkesta sivulle aiheutuva annosnopeus eri 
etäisyyksillä putkesta on esitetty kuvassa 20. Annosnopeudet 
putken akselilla vastaavilla etäisyyksillä putken päästä 
ovat 2-3 kertaa sivulla olevia annosnopeuksia suurempia.

Kuvassa 21 on esitetty annosnopeus kuivan höyrystimen päästä 
mitattuna. Höyrystimen seinämän (75 mm terästä) vaimentava 
vaikutus on kuvan mukaan noin dekadi. Annosnopeudet höyrys
timen sivulla vastaavat annosnopeuksia höyrystimen päässä.

Kahden vuoden jäähtymisen jälkeen komponenteista aiheutuvat 
annosnopeudet ovat n. 65 % ja 30 vuoden jäähtymisen jälkeen 
2 % kuvien 20 ja 21 arvoista.
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Sv/h

Kuva 20t Annosnopeus tyhjän pri- 
määriputken kappaleen 
sivulla. Jäähtymisaika 
2 vko.

Sv/h

etäisyys 
pinnasta /m

Kuva 21. Annosnopeus eri 
etäisyyksillä 
kuivan höyrysti
men päästä. 1 = 
ehyt höyrystin,
2 - höyrystimen 
seinämä pois
tettu. Jäähty
misaika 2 vko.

6.4 Kontaminoitunut betoni

Mahdollisia kohteita, joissa betoni voi kontaminoitua reak
tor irakennuksessa, ovat

polttoaineailas

paineastian sisäosien säilytyskaivot, dekontami- 
nointikaivo
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- reaktorin kuilu

tilat, joissa on primäärivettä sisältävää putkis
toa, erityisesti höyrystintila

Merkittävimmin kontaminoituu polttoaineaitaan ympäristön 
betoni. Toistaiseksi Loviisan laitoksella altaan teräsver- 
hous on pysynyt tiiviinä. Viitteen /3/ mukaan altaan teräs- 
verhouksen läpi vuotaa koko laitoksen käytön ajan arviolta 
1-10 l/h aktiivista allasvettä. Mikäli verhouksen läpi 
vuotaisi Loviisan laitoksella 10 l/h ja olettamalla, että 
vuotavan veden sisältämä aktiivisuus kokonaisuudessaan 
absorboituu n. 5 cm:n betonikerrokseen, voidaan Loviisan 
laitoksilla mitattuihin allasveden aktiivisuuksiin perustuen 
arvioida, että säteilytaso betonin pinnalla saattaa paikal
lisesti käytöstäpoistohetkellä olla suuruusluokaltaan 
0,1 mSv/h. Altaita ympäröivään betoniin absorboitunut 
kokonaisaktiivisuus on n. 10 GBq. Kontaminoituneen betonin 
poisto ei pölyhengityssuojaimen käyttämisen lisäksi vaadi 
erityisiä säteilysuojaustoimenpiteitä.

6.5 Arvioiden tarkkuus

Arvioitujen aktiivisuuksien ja säteilytasojen virhe on 
peräisin joko lähtötietojen tai laskentamenetelmien epätark
kuuksista. Lähtötietovirheet ovat peräisin laskennallisen 
vuon epätarkkuudesta, käyttötilanteiden vuon vaihteluiden 
huomiotta jättämisestä ja puutteellisista materiaalitiedois
ta.

Epätarkkuus on pääasiassa peräisin lähtötietojen epätarkkuu
desta. Teräselementtien käyttöönoton jälkeen ei ole raportin 
/27/ kanssa yhdenmukaisesti laskettu uudelleen neutronivuota 
sydämen ympäristössä, vaan uusi vuo on karkeasti arvioitu 
raportin /12/ perusteella. Erityisesti virhettä aiheutuu 
betonirakenteiden aktiivisuuusarvioihin, koska raportissa
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/27/ vuon laskemiseksi käytetty palloharmoninen menetelmä 
antaa todellisuutta suurempia vuontiheyden arvoja suurilla 
suoj anpaksuuksilla.

Metallikomponenttien aktiivisuudet on laskettu valmistajan 
ilmoittaman alkuainekoostumuksen mukaan. Koska Co-60:n 
pitoisuutena on käytetty valmistajan takuuarvoa, ovat 
7 —säteilytasot maksimiarvoja. Betonirakenteiden materiaali- 
koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on pyritty 
arvioimaan konservatiivisesti.

Aktivoitumisläskut on metallikomponenttien osalta tehty 
0RIGEN2-ohjelmalla. Betonin aktiivisuusarvio perustuu 
välillisesti myös ORIGEN-laskuihin /1/. ORIGEN-ohjelmaa 
voidaan pitää riittävän tarkkana. Annosnopeudet on laskettu 
IVOn ANNOSS-ohjelmalla. Point-kernel- menetelmään perustu
vissa annosnopeuksien laskentaohjelmissa tarkkuus on tyypil
lisesti ±30 %.

Yhteenvetona voi todeta, että tulokset metallikomponenttien 
osalta voivat poiketa todellisuudesta 4-5 kertaisesti /40/ 
johtuen lähinnä Co-pitoisuuden epävarmuudesta. Aktivoituneen 
betonin osalta virhe voi suuruusluokaltaan olla jopa yksi 
dekadi. Käytöstäpoiston alustavan suunnittelun kannalta ei 
tarkoilla säteilytasoilla ole olennaista merkitystä, suu
ruusluokka-arviot riittävät määräämään tarvittavalle purku
ja säteilysuojaustekniikalle asetettavat karkeat vaatimuk
set.

Tässä esitettyjä alustavia aktiivisuus- ja säteilytaso- 
arvioita on tulevaisuudessa syytä tarkentaa. Tarkemman 
arvioinnin pitäisi sisältää seuraavat osatyöt:

täydelliset neutronivuolaskut uudella sydänkon-
figuraatiolla käsittäen myös koko biologisen suojan
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edustava näytteenotto kuivasuojan betonista ja 
rakennusbetonista

betoninäytteiden alkuaineanalyysi

betoniraudoituksen määrän ja koostumuksen määrit
täminen

uudet aktivoitumislaskut esim. 0RIGEN2:lla käsit
täen myös biologisen suojan

vuon vaihtelun huomioonotto todellisen käyttö- 
historian mukaan

laskettujen arvojen mahdollinen vertailu mittaus
tuloksiin
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7. PAINEASTIAN JA PAINEASTIAN SISÄOSIEN PURKAMINEN

7.1 Purkamisen optimointiin liittyvät rajoitukset

7.1.1 Säteilytasot ja säteilyturvallisuus

Käytöstäpoistotilanteessa paineastia sisäosineen on vielä 
30 vuoden jäähtymisen jälkeen niin aktiivinen, että paloit
telussa ja purkamisessa joka tapauksessa vaaditaan kauko- 
käyttöisiä työkaluja ja erityisiä säteilysuojakonstruktioi- 
ta, esim. säteilysuojattuja työskentelytasoja ja käyttö- 
laitetiloja. Aktivoituneet osat vaativat lisäksi hyvin 
säteilysuojatun pakkauksen. Optimaalista purkutapaa etsit
täessä on erikoisrakenteisten suojien ja konteinerien tarve 
pyrittävä minimoimaan.

Kollektiivisten annosten kannalta on edullista suorittaa 
purku mahdollisimman nopeasti ja vähin työvaihein. Ilma- 
kontaminaation pitämiseksi pienenä on aktiivisten komponent
tien leikkaus- ja katkaisuoperaatioita tehtävä mahdollisim
man vähän.

7.1.2 Tekniikka

Paloittelutekniikasta ei aiheudu rajoituksia paineastian 
purkamiselle. Paineastian paloittelu on nykytekniikalla 
täysin mahdollista. Paloittelua varten on hankittava eri
koi slait teis to. Sopivia laitteita ovat mm. valokaarisaha ja 
plasmakaaripoltin. Myös muut polttoleikkausmenetelmät ovat 
mahdollisia /41/.

Käsiteltävien kappaleiden massat eivät käytännössä rajoita 
nostoja eivätkä siirtoja. Reaktorirakennuksen siltanosturin
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kapasiteetti on 250 t. Painavan kappaleen siirto loppusi
joitustilaan voidaan tehdä IVOn omalla raskaskuljetuskalus- 
tolla (maksimikuorma 350 t) ja kuljetukseen liittyvät las
taus- ja purkutyöt tarvittaessa esim. tunkeilla. Siirrettä
vän kappaleen koko sen sijaan asettaa rajoituksia. Koska 
siirrot reaktorirakennuksesta on suojakuvun hermeettisyyden 
säilyttämiseksi järkevää tehdä materiaalisulun kautta, ei 
siirrettävän kappaleen halkaisija saa olla yli 4 m. Mate- 
riaalikäytävän korkeus ja oviaukkojen leveys asettavat ra
joituksensa konteinerin ja siirtolavetin ulkomitoille.

Paineastia ja sisäosat on pyrittävä purkamaan mahdollisimman 
nopeasti, koska aikaa vievää reaktorin biologisen suojan 
purkamista ei voi aloittaa ennenkuin paineastia on poistet
tu.

7.1.3 Purkujätteen loppusijoitus

Purkujäte sijoitetaan Hästholmenin saarelle rakennettavaan 
laitos- ja purkujätteen loppusijoitustilaan. Tila on turval
lisuusanalyysin tulosten perusteella suunniteltu rakennetta
vaksi peruskallioon 120 metrin syvyyteen ja sinne tulee 
voimalaitosalueelta johtamaan noin yhden kilometrin pituinen 
ajotunneli.

Purkujätteelle on alustavassa loppusijoitustilan suunnitel
massa esitetty toistaiseksi vain tilavaraus (kuva 22). Lop
pusijoitus ei näin ollen tiukasti rajoita purkamisen opti
mointia. Laitoksen purku- ja pakkausperiaatteita arvioitaes
sa on otettava huomioon niiden vaikutukset loppusijoitus
tilan suunnitteluun ja layout -ratkaisuihin.
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Aktivoituneet komponentit on ympäristön ja työntekijöiden 
säteilyturvallisuuden vuoksi sijoitettava loppusijoitusti
laan kestävissä konteinereissa. Pakkausten on kestettävä 
riittävästi pohjaveden vesipainetta ja korroosiovaikutusta.

Kuva 22. Loppusijoitustilan sijainti Hästholmenilla. Purku-
jätteen tilanvaraus on piirretty katkoviivalla 
/17/.

7.2 Vaihtoehtoiset purkutavat

7.2.1 Reaaliset vaihtoehdot

Tähänastiset tehoreaktoreiden käytöstäpoistosuunnitelmat 
olettavat lähes yksinomaan, että aktivoituneet komponentit 
tullaan paloittelemaan suhteellisen pieniin osiin, jotka
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edelleen pakataan suhteellisen pieniin pakkauksiin. Tällai
nen purkutapa on helposti ilman laitosspesifisiä tarkastelu
ja osoitettavissa teknisesti mahdolliseksi. Kustannusten ja 
annosten minimointi sen sijaan ei välttämättä tällöin to
teudu .

Käytännössä on monessa tapauksessa osoittautunut paremmaksi 
menetelmäksi poistaa raskaat komponentit joko kokonaisina 
tai mahdollisimman suurina osina. Toistaiseksi huomattavin 
tällainen purkuoperaatio on ollut ydinkäyttöisen "Otto Hahn" 
-laivan paineastian ja sen sisäosien poisto ja siirto maa- 
ja vesiteitse kokonaisena tutkimuskeskukseen /42, 43/. 
Paineastia ympäröivine säteilysuojatankkeineen painoi 480 t.

Windscalen ydinvoimalaitoksen (36 MWe AGR) käytöstäpoistossa 
v. 1985 on tarkoitus poistaa neljä höyrystintä kokonaisina 
/44/. Vuoden 1984 syksyllä alkavassa Shippingportin laitok
sen (60 MWe PWR) käytöstäpoistossa on teknisten selvitysten 
jälkeen päätetty paineastia sisäosineen poistaa kokonaisena 
/7, 45/. Kokonaisena poistamisella on arvioitu säästettävän 
7 milj. $ eli n. 10 % käytöstäpoiston kokonaiskustannuksis
ta. Purkuajan on arvioitu lyhenevän yhdellä vuodella ja 
kollektiivisten säteilyannosten pienenevän 2.4 manSv:stä 
1.4 manSviiin /46/.

Tämän työn eräänä tavoitteena on arvioida realistisia paine
astian ja sisäosien purkustrategioita Loviisan laitoksille. 
Vaihtoehtona I tarkastellaan paineastian ja sisäosien 
paloittelua pieniin osiin. Paineastian kokonaisena poista
mista rajoittaa paineastian korkeuden (n. 12 m) aiheuttama 
siirtojen hankaluus. Kokonaisena poistamisen sijaan tutki
taan mahdollisuutta poistaa paineastia suhteellisen suurina 
osina, "paloittain kokonaisena" (vaihtoehto II). Vaihtoehto
ja I ja II verrataan keskenään kustannusten ja kollektiivis
ten säteilyannosten suhteen.
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7.2.2 Vaihtoehto I: Paloittelu pieniin osiin

Koska vaihtoehdon I kustannukset ja säteilyannokset riippu
vat oleellisesti valitusta leikkaus- ja paloittelutekniikas
ta, pakkausperiaatteista ja jätekonteinerin koosta, edellyt
täisi tarkan kustannus/annos -arvion tekeminen tarkkaa 
purkusuunnitelmaa.

Kustannusten ja annosten suuruusluokan arvioimiseksi on täs
sä työssä vaihtoehdoksi I valittu seuraava alustava purku- 
tapa .

Paineastian sisäosat paloitellaan sisäosien säilytyskaivois
sa kaukokäyttöisesti veden alla plasmakaaripolttimellä. 
Paineastia paloitellaan paikallaan kuivana. Paloittelu aloi
tetaan paineastian pohjasta, jolloin paineastiaa ei tarvitse 
tukea alhaalta. Komponenttien paloittelu tapahtuu sekä 
paineastian että sisäosien yläpuolelle asennettavaksi sopi
valta säteilysnojatulta työskentelytasolta. Leikattuihin 
paloihin tartutaan sähkömagneettisella tai mekaanisella tar- 
raimella, ja palat siirretään säteilysuojattuna polttoaine- 
altaassa veden alla olevaan laatikkoon.

Paineastian palat ja sisäosien vähiten aktivoituneet palat 
sijoitetaan kestävään betonilaatikkoon, jonka sisämitat ovat
1,3 m x 1,3 m x 1,9 m (3,21 m^) . Vaadittava seinämänpaksuus 
on 300 mm. Voimakkaasti aktivoituneet sisäosat vaativat 
lisäksi betonilaatikon sisään säteilysuojaksi n. 200 mm 
terästä. Sisämitoiksi tulee tällöin 0,9 m x 0,9 mx 1,5 m 
(1,22 m^). Laatikoiden säteilysuojaus on mitoitettu kaksi 
vuotta jäähtyneen laitoksen purkujätteelle.
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Laitoksen kahden vuoden jäähtymisen jälkeen on aktivoitunei
den sisäosien paloista aiheutuva säteilytaso laatikon pin
nalla n. 0,6 mSv/h ja 1 m:n etäisyydellä n, 0,25 mSv/h, jos 
pakkaaminen suoritetaan niin, että palan aktiivisin puoli 
osoittaa aina laatikon keskipisteeseen päin. Huolellisella 
pakkaamisella oletetaan päästävän 30 % pakkaustehokkuuteen. 
Sisäosien pakkausperiaatetta esittää kuva 23.

2500
300

200

7Â'777777:/

iIOli
• •

taso kuva

betoni laati kko 

teräskerros 

sisäosien palat

poi k ki lei kkaus

Kuva 23. Aktivoituneiden sisäosien pakkauslaatikko (mitat 
millimetrej ä).

Laatikko valetaan umpeen betonilla ja siirretään kuorma- 
autolla 1 pakkaus/kuorma loppusijoitustilaan. Voimakkaasti 
aktivoituneita paloja sisältäviä pakkauksia tulee 52 kpl 
(á 34 t) ja paineastian osia sisältäviä pakkauksia 29 kpl 
(á 26 t). Varastointitilaa pakkaukset vaativat yhteensä 
730 m3.
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7.2.3 Vaihtoehto II: "Paloittain kokonaisena" purku

Vaihtoehdon II purkuperiaate on pääpiirteissään seuraava. 
Paineastia tuetaan alhaalta ja katkaistaan paikallaan nel
jään osaan. Sisäosat jätetään paineastian sisään, jolloin 
paineastia itse toimii tehokkaana säteilysuojana sisäosille 
(vrt. kuva 12).

Noin 4 m korkeat paineastian osat lasketaan reaktoriraken- 
nuksen materiaalisulussa telakuljettimien päällä olevaan 
säteilysuojakonteineriin. paineastia voidaan näin ollen 
poistaa reaktorirakennuksesta siten, että suojakuvun tiiveys 
säilyy. Pakkausten nosto raskaskuljetuskaluston lavalle ja 
loppusijoitustilassa pois lavalta tapahtuu tunkkien avulla.

Vaihtoehto II on Loviisan laitosten paineastioille sopiva 
purkutapa, koska paineastia ja sisäosat eivät ole kuljetus
ten ja siirtojen kannalta liian painavia ja koska paineastia 
jo sinällään on lähes riittävä säteilysuoja sisäosille. 
Säteilysuojaa tarvitaan radiaalisuunnassa ainoastaan vaimen
tamaan paineastiasta lähtevä 7-säteily hyväksyttävälle 
tasolle.

Yksityiskohtaisempi purkusuunnitelma esitetään seuraavassa 
kappaleessa.

7.3 Vaihtoehdon II toteutettavuus

7.3.1 Purkuperiaate

Purkamisen periaate on esitetty kuvassa 24. Kuvassa 24.A on 
esitetty paineastia sisäosineen yksinkertaistettuna. Ennen 
katkaisuoperaatioita paineastia tuetaan alhaalta. Kaikki
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paineastian sisäosat siirretään olemassa olevan suojasylÍn
terin sisällä sisäosien säilytyskaivoihin, alempi suoja- 
putkiyksikkö kuitenkin erilleen säteilysuojattuun paikkaan 
päätasolle.

Paineastiaan ripustetaan pesän ohjauskappaleiden varaan 
välipohja, minkä jälkeen pesä ja kori siirretään takaisin 
paineastiaan. Paineastian päälle asetetaan säteilysuojakansi 
ja paineastia pumpataan kuivaksi. Tämän jälkeen paineastia 
katkaistaan ulkopuolelta kolmesta kohdasta kaukokäyttöises- 
ti. Yhdealueen alapuolelta paineastian lisäksi katkaistaan 
myös pesä ja kori (kuva 24.B). Kahteen alimpaan paineastian 
osaan leikataan nostoreiät. Yhdealueella leikataan putki- 
yhteet poikki paineastian ulkopinnan tasolta ja suljetaan 
aukot tiiviisti hitsaamalla niihin teräslaipat.

Yhdealueen alapuolella tapahtuvat paineastian katkaisut ovat 
teknisesti vaativia, koska katkaisulaitteiston on toimittava 
paineastian ja reaktorikuopan välisessä n. 30 cm leveässä 
tilassa.

Paineastiasta poistetaan katkaistut korin ja pesän yläosat 
sekä paineastian ylin osa. Yhdealueosan pohjalle ripuste
taan välipohja (kuva 25) ja sen päälle ylempi suojaputki- 
yksikkö, josta kuvan 25 mukaan katkaistaan kaukokäyttöisesti 
aktivoitumaton yläosa. Yhdealueosa voidaan sen jälkeen siir
tää materiaalikäytävän kautta ulos ja kuljettaa säteily
suoj akonteinerissa loppusijoitustilaan. Paineastian kanna- 
tusrengasta yhdealueen alapuolelta on purettava sen verran, 
että paineastian kahden alimman palan nostaminen onnistuu. 
Ennen alimman palan nostamista se täytetään kuvan 24.C 
mukaan aktiivisilla osilla ja katkaistaan vielä pesän ylä
päästä n. 80 cm pois. Ennen paineastian palojen nostoa 
asetetaan palojen päälle säteilysuojakannet.
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erilleen katkaistu 
ylemmän sp-

paineastian yläosa

pesän ylin osa

TTT

sät, suojakansi

ylempi sp-yksikkö
paineastian 
yhde alue osa

välipohja

TTT

15-3

sät. suojakansi
paineastian vaippaosa
pesan osa

sät. suojakansi /v
nostoaukko______/7
paineastian alaosa ^ * 
pesän osa_______ // '

korin yläosa

alempi sp-yksikkö

Kuva 25. Paineastian ja sisäosien pakkaukset ja säteilytasot 
pakkausten pinnalle (Sv/h) eri jäähtyrnisajoilla T.
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Purkuoperäätiossa syntyy kolme kompaktia pakkausta, joiden 
massat, mitat ja säteilytasot pakkauksen pinnalla on esitet
ty kuvassa 25. Pakkaukset vaativat varastointitilaa yhteensä 
n. 300 m3.

Pakkaukset nostetaan materiaalikuljetuskäytävällä telakul- 
jettimien päällä olevaan betonikonteineriin, jonka seinämän- 
paksuus paineastian vaippaosan säteilysuojana pitää olla 
300 mm. Tällöin säteilytaso konteinerin ulkopinnalla maksi- 
mipistessä on n. 1 mSv/h, kun laitos on jäähtynyt 2 vuotta 
ennen purkamista. 30 vuoden jäähtymisen jälkeen konteineri 
ei enää säteilysuojausmielessä ole välttämätön. Yhden 
pakkauksen massa suojakonteinereineen on enintään 200 t.

7.3.2 Tekniset vaatimukset

Seuraavat tekniset vaatimukset tulee purkamisessa ottaa huo
mioon;

Plasmakaaripoltin on konstruoitava sellaiseksi, 
että paineastian ja reaktorikuopan välisessä tilas
sa tehtävät katkaisut voidaan suorittaa.

Paineastian osien nostamista varten on suunnitelta
va erityiset tartuntakoukut.

Suuret konteinerit on suunniteltava tunkeilla nos
tettaviksi.

Oviaukkoa reaktorirakennuksen ja apurakennuksen 
välillä materiaalikäytävässä on suurennettava.

Loppusijoitustilan ajotunnelin leveyden on oltava 
vähintään 6 m.
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Kuljetuskaluston on kyettävä viemään 200 t:n kuorma 
loppusijoitustilaan, kun ajotunnelin kaltevuus on 
1:10. Tarvittaessa käytetään kahta vetovaunua.

Yllä esitetyt tekniset vaatimukset ovat täytettävissä.
Mikäli kuljetus- ja siirtokapasiteettia voidaan kasvattaa 
300 tonniin, olisi kori mahdollista ladata täyteen aktivoi
tuneita teräselementtejä. Tällöin kaikista reaktorin sisällä 
aktivoituneista osista erikseen pakattaviksi jäisivät aino
astaan säätösauvojen välitangot ja pienet sydänkomponentit.

7.3.3 Purkamisen ja loppusijoituksen säteilyturvallisuus

Sisäosien siirrot voidaan tehdä turvallisesti säteilysuoja- 
sylinterin avulla kuten normaalisti revisioiden aikana.

Korkein säteilytaso, jossa joudutaan työskentelemään, on 
paineastian alla katkaisulaitteistoa sinne asennettaessa, 
koska paineastian alaosassa olevaa säteilysuojaa joudutaan 
mahdollisesti purkamaan. Säteilytaso voi tällöin olla 
n. 2 mSv/h. Yhdealueella putkiyhteitä katkaistaessa säteily- 
taso on n. 0.5 mSv/h, mikäli primääriputket on joko dekonta- 
minoitu tai suojattu lyijylevyillä. Katkaisuissa on syytä 
käyttää tavallisen huoltoilmastoinnin lisäksi erillistä 
paikallista imuria aktiivisen pölyn poistamiseksi.

Eri purkuvaiheissa sisäosat sijaitsevat avoimessa ja kuivas
sa paineastiassa vähän aikaa ilman suojaa. Näissä tilanteis
sa siirrot on tehtävä säteilysuojatusta nosturikopista tv- 
monitorien avulla. Nosturikopin betoniseinä antaa riittävän 
suojan myös siirrettäessä paineastian vaippaosaa suojaamat
tomana päätason kautta betonikonteineriin. Kuljetusajoneuvon 
ohjaamo on suojattava kuljettajan säteilyaltistuksen pitä
miseksi pienenä.
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Loppusijoituksen turvallisuusanalyysisssä /18/ on oletettu, 
että purkujätteen loppusijoituspakkaus kestää 500 v. Tällöin 
aktivoituneiden komponenttien merkittävin ympäristön sätei
lyannoksia aiheuttava nuklidi on Ni-59. Viitteen /47/ tulok
sista voi päätellä, että yksittäisen henkilön vuosiannokset 
eivät juuri kasva, vaikka purkujätteen loppusijoituspakkaus 
kestäisi vain 100 v, sillä lyhytikäisimmistä nuklideista 
merkittävin Co-60 on jo 100 vuodessa ehtinyt hajota ympäris
tön kannalta merkityksettömälle tasolle eikä Ni-59:ää pit
kän puoliintumisaikansa (75 000 v.) vuoksi ole 100 vuoden 
jälkeen oleellisesti enempää kuin 500 vuoden jälkeen.

Purkujätteen loppusijoitustila on ensisijainen bentoniitin 
ja kalliomurskeen seoksella tai kalliomurskeella täytettävä 
tila. Ympäristön vuosittaisia säteilyannoksia voidaan purku- 
jätetilan täyttämisellä pienentää noin dekadilla. Muiden 
loppusijoitustilojen täyttäminen ei johda yhtä merkittäviin 
annossäästöihin /18/.

7.4 Vaihtoehtojen kustannus/annos -vertailu

7.4.1 Välittömät kustannukset ja annokset

Vaihtoehtojen kustannus- ja annosarviot perustuvat seuraa- 
viin oletuksiin ja lähtökohtiin:

Kustannus- ja annosarviot on tehty yhdelle laitos
yksikölle. «

Käytöstäpoisto oletetaan tapahtuvaksi kaksi vuotta 
laitoksen pysäyttämisen jälkeen.

Kustannuksiin on otettu mukaan vain ne kustannuk
set, joissa on oleellista eroa vaihtoehtojen I ja
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II välillä. Suunnittelun, säteilysuojelun ja 
loppusijoituksen käytön ja ylläpidon kustannukset 
on näin ollen jätetty kustannusarvioista pois.

Kummassakin vaihtoehdossa oletetaan paloittelulait- 
teisto ostettavaksi pelkästään paineastian ja sisä
osien paloittelua varten.

Paloittelu- ja pakkaustyön oletetaan vaihtoehdossa 
I kestävän 2 v ja vaihtoehdossa II 3 kk.

- Loppusijoitustilan täyttöasteeksi oletetaan 20 %.

Kustannusarvio perustuu v. 1984 alun hintatasoon.

Arvio vaihtoehtojen kustannuksista on esitetty taulukoissa 
12 ja 13. Taulukossa 14 on esitetty karkea arvio kollektii
visista säteilyannoksista. Arvio ei sisällä säteilyvalvon
nasta, mahdollisista dekontaminointitöistä jne. kertyviä 
annoksia. Pääosa annoksista aiheutuu paineastian paloitte
lusta ja osien pakkaamisesta. Paloittelusta ja aktivoitunei
den osien siirrosta aiheutuvat annokset on arvioitu oletta
malla, että kukin työntekijä saa vaihtoehdossa I annoksen 
2• 1 O-2 Sv ja vaihtoehdossa II 5* 1 O--* gv. Kummassakin 
vaihtoehdossa on siis oletettu, että työntekijät saavat 
annoksen, joka on 20 % sosiaali- ja terveysministeriön aset
tamista annosrajoista. Muista purkamiseen liittyvistä töistä 
aiheutuvat annokset on laskettu arvioimalla tarvittava työ
määrä ja työn aikainen keskimääräinen säteilytaso. Taulukos
sa 14 esitettyjä kokonaisannoksia tulee pitää suuntaa anta
vina, ja niitä on syytä käyttää vain silloin, kun verrataan 
vaihtoehtojen keskinäistä paremmuutta,kertyvien säteilyan
nosten suhteen.
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Taulukko 12. Pieniin paloihin paloittelun kustannukset, 
milj. mk (vaihtoehto I).

1IPaloittelulaitteisto 4,0 ---- 1

ITarrainmekanismi 1,0

I Betöniiaatikot 1,2
81 kpl á 15 000 mk

ITerässuoj a betöniiaatikoihin
52 kpl á 16 t

2,5

I Paloittelu- ja pakkaustyö:
- 240 mtkk á 15 000 mk/mtkk 3,6

I - 120 mtkk á 22 500 mk/mtkk 2,7
I - laitteiston käyttökustannukset 0,5I - laatikoiden umpeenvalaminen 0,08

I Kuljetus loppusijoitustilaan
I 81 kuljetusta á 1 500 mk

0,12

I Loppusijoitustilan louhinta
I3 650 m3 á 250 mk

0,91 ' I

I Yhden laitosyksikön paineastian
I purku yhteensä

16,6

I Kahden laitosyksikön paineastioiden
I peräkkäinen purku
I

28,2

_____
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Taulukko 13. Paloittain kokonaisena purkamisen kustannukset, 
milj. mk (vaihtoehto II).

IIPaloittelulaitteisto 3,0

INostomekanismi 0,5

ITV-kamerat siirtojen tarkkailuun o Ы

Isot konteinerit 3 kpl á 700 000 mk 2,1

ISäteilysuojäkännet ja välipohjat 0,4

¡Paineastian tukikonstruktio 0,2

ITelakuljettimet ja tunkit o U
I

¡Paloittelu- ja pakkaustyö:
- 30 mtkk á 15 000 mk/mtkk 
j- 15 mtkk á 22 500 mk/mtkk
I- laitteiston käyttökustannukset

0,45
0,34
0,06

IMateriaalikäytävän levennys 0,3

¡Kuljetus loppusijoitustilaan 0,06

I Loppusijoitus :
- louhinta 1 500 m3 á 250 mk/m3
I- ajotunnelin levennys 15 000 m3 á 160 mk/m3
I- ajotunnelin injektointi 4 000 m2 á 260 mk/m2

0,38
2,4
1,0

I Yhden laitosyksikön paineastian purku yhteensä
I

11,8

I Kahden laitosyksikön paineastioiden peräkkäinen
I purkuI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15,9
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Taulukko 14. Paineastian ja sisäosien purkamisesta aiheutu
vat kollektiiviset säteilyannokset, 10“3 manSv,

TГTyövaihe Vaihtoehto I
!-----------------------------ГI Paloittelu ja pakkaaminen 300

--- 1--I
I

75I II Pakkausten siirto kuljetus- I
I käytävään
i I

70
III 1

I II Kuljetus loppusijoitustilaani 3 II
I

14I II Siirrot loppusijoitustilaan I 70 II
I

14

I Yhden laitosyksikön paine- 
! astian purku yhteensä
I I

443

III
I

104
I II Kahden laitosyksikön paine- I
I astioiden purku
I L 886

IIIi 208
____

Vaihtoehto II

Epävarmin kustannustekijä vaihtoehdossa I on pakkaustehok- 
kuus. Mikäli 30 % : n sijasta saavutetaan vain 15 %:n pakkaus- 
tehokkuus , kasvavat kokonaiskustannukset n. 30 %. Vaihto
ehdossa II kustannuksia saattaa nostaa purkamiseen kuluva 
aika. Mikäli purkutöihin jouduttaisiin käyttämään arvioitua 
neljä kertaa enemmän aikaa (= 1 v), kustannukset nousisivat 
vaihtoehdossa II n. 35 %.

7.4.2 Kerrannaisvaikutukset

Paineastian purkuajassa voidaan vaihtoehtoa II käyttämällä 
säästää n. 1,5 vuotta. Tällöin päästään nopeammin aloitta
maan kriittisellä polulla oleva biologisen suojan purkaminen
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/48/. Paineastian nopeutettu purku näkyy siis laitoksen koko 
purkutyön vaatimassa ajassa ja kustannuksissa.

Loppusijoitustilan levennetty ajotunneli mahdollistaa myös 
muiden aktiivisten osien loppusijoittamisen suurina kokonai
suuksina. Purkamisen optimoinnille avautuu näin uusia mah
dollisuuksia.

Vaihtoehto II on purkuoperaationa niin lyhytaikainen, että 
paloitteluiaitteiston vuokraus todennäköisesti on taloudel
lisesti perustellumpaa kuin laitteiston ostaminen. Näin 
ollen vaihtoehdon II kustannusarviota voidaan pitää konser
vatiivisena.

Vaihtoehdossa I aktiivisten komponenttien paloittelusta 
aiheutuva reaktorirakennuksen pintojen kontaminoituminen 
saattaa aiheuttaa välittömien annosten lisäksi myös välilli
sesti annoksia, mikäli pintoja joudutaan dekontaminoimaan. -

Kahden laitosyksikön peräkkäisessä käytöstäpoistossa tulee 
vaihtoehto II taloudellisesti suhteellisesti vielä edulli
semmaksi kuin yhden laitosyksikön käytöstäpoiston tapaukses
sa.

Kaiken kaikkiaan vaihtoehtoa II käytettäessä kerrannaisvai
kutukset todennäköisesti alentavat käytöstäpoiston kokonais
kustannuksia enemmän kuin välittömät kustannusvaikutukset. 
Tärkein tällainen kerrannaisvaikutus on laitoksen käytöstä- 
poistoon kuluvan ajan oleellinen lyhentyminen.
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8 PRIMÄÄRIPIIRIN PURKAMINEN 

8.1 Purkuperiaate

Primääripiirin purkamiseen kuuluu piirin mahdollinen dekon- 
taminointi, putkiston ja höyrystimien paloittelu, osien pak 
kääminen konteineriin ja konteinerien loppusijoitus. Mikäli 
piiri dekontaminoidaan, purkutöihin liittyy lisäksi dekonta 
minointiliuosten valmistus, käytettyjen liuosten suodatus j 
haihdutus sekä syntyvien aktiivisten suodatinmassojen ja 
haihdutusjätteiden kiinteytyä betonikokilleihin.

Pumput ja venttiilit voidaan sijoittaa kokonaisina jätekon- 
teineriin. Primääriputkisto paloitellaan n. 2 m paloiksi 
automaattisella leikkauslaitteella /8/. Höyrystimiä ei voi 
kokonaisina siirtää pois reaktorirakennuksesta rikkomatta 
reaktorirakennuksen suojakupua. Höyrystimet on katkaistava 
vähintään kolmeen osaan. Sopivat katkaisukohdat on esitetty

Kat-kQisukohdQt

\ n» o

S»eH*w44» HW«»

Kuva 26. Höyrystimien katkaisukohdat



68

kuvassa 26. Höyrystimen vaippa katkaistaan primääriputkiston 
leikkauslaitteeillä ja höyrystimien tuubiputket esim. polt- 
toleikkaamalla.

Primääripiirin purkutyö aloitetaan poistamalla ensin 
primääriputket, koska höyrystintilan yleissäteilytaso aiheu
tuu pääasiassa niistä.

8.2 Dekontaminointi

8.2.1 Yleistä

Dekontaminoinnilla tarkoitetaan tässä kemiallista dekontami- 
nointia. Dekontaminoimalla primääripiiri ennen purkamista 
voidaan varsinaisesta purkutyöstä kertyviä säteilyannoksia 
vähentää merkittävästi. Dekontaminointiliuosten ja kiintey
tyä tuot ekokil lien käsittelystä aiheutuu toisaalta lisää an
noksia ja kustannuksia.

Aktiivisten järjestelmien dekontaminointia on yleensä pidet
ty luonnollisena käytöstäpoistoa edeltävänä toimenpiteenä. 
Nyttemmin on ilmaantunut toisenlaisia näkökantoja. Viittees
sä /24/ esimerkiksi tähdennetään, että riittävää kokemus
peräistä näyttöä reaktorilaitosten dekontaminoinnin tarpeel
lisuudesta ei ole olemassa. Edelleen Shippingportin laitok
sen käytöstäpoistosuunnitelmissa on tultu johtopäätökseen, 
että primääripiirin putkistoa ja laitteita ei kannata dekon- 
taminoida /7/.

Dekontaminoinnin tarpeellisuus riippuu valitusta purku- 
strategiasta. Mikäli laitoksen annetaan pysäyttämisen jäl
keen jäähtyä 30 v., ei dekontaminointi ole tarpeellista. 
Mikäli laitos päätetään purkaa 2 vuoden jäähtymisen jälkeen,
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pitää dekontaminoinnin tarpeellisuus todeta kustannus/hyöty
analyysin avulla. Mahdollinen dekontaminointi on kustannus
syistä syytä tehdä heti laitoksen pysäyttämisen jälkeen, kun 
laitoksen kaikki järjestelmät ovat vielä toimintakunnossa.

Purkamisen aikaiset säteilytasot höyrystintilassa eivät 
Loviisan laitoksella välttämättä edellytä primääripiirin 
dekontaminointia (vrt. kappale 6.3.4). Reaktorirakennuksen 
omalla huoltoilmastointijärjestelmällä voidaan riittävän 
tehokkaasti poistaa myös dekontaminoimattornien primääriput- 
kien ja höyrystimien tuubiputkien katkaisuissa syntyvä 
aktiivinen pöly.

8.2.2 Dekontaminointiprosessi

Loviisan laitokselle on rakennettu dekontaminointiliuosten 
valmistus-, varastointi- ja käsittelyjärjestelmä (TU), jonka 
avulla myös koko primääripiiri voidaan dekontaminoida.

Käytön aikainen dekontaminointi on suunniteltu suoritettavan 
kaksivaiheisella ns. АР-OX -menetelmällä. Ensimmäisessä 
vaiheessa korroosiotuotekerros oksidoidaan alkaliiniperman- 
ganaatilla ja sen jälkeen korroosiotuotekerros irroitetaan 
primääripiirin pinnoilta oksaalihapolla (H2C2O4). Koko 
primääripiirin dekontaminointia ei Loviisan laitoksella ole 
toistaiseksi tehty.

Käytöstäpoistovaiheessa dekontaminointi voidaan tehdä myös 
muilla tarkoitukseen sopivilla kemikaaleilla ja käyttäen 
suhteellisen voimakkaita liuoksia. Sopiva dekontaminointi- 
1iuos voisi olla 10 % HNO3 + 0,3 % HF /49/.

Primääripiirin dekontaminointiprosessi on yksinkertaistettu
na esitetty kuvassa 27 /50/. Dekontaminointiliuos syötetään
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Kuva 27. Loviisan laitokselle suunniteltu primääri piirin dekontami
nointi prosess i.
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primääripiiriin kaasunpoistimen kautta. Varsinainen kierrä
tys primääripiirissä voidaan tehdä primääripumpuilla. Ulos- 
laskettavat dekontaminointihapot suodatetaan kierrättämällä 
liuosta TE- ja TC-ioninvaihtimien läpi. Liuokset voidaan 
haihduttaa TD- ja TR-järjestelmissä. Aktiiviset suodatin- 
hartsit ja haihdutinjätteet kiinteytetään lopuksi betoni- 
kokille ih in kiinteytyslaitoksella.

8.2.3 Dekontaminointikerroin

Yhdellä АР-OX -dekontaminointisyklillä saavutetaan artikke
lin /30/ mukaan dekontaminointikertoimeksi n. 5 - 10. Tämä 
vastaa myös Loviisan höyrystimien dekontaminoinnista saatuja 
kokemuksia. Primääripumppujen avulla liuoksen virtausnopeus 
primääripiirissä saadaan suhteellisen suureksi, jolloin 
dekontaminointikerroin saattaa kasvaa yllä esitetystä jopa 
dekadilla. Kahdella peräkkäisellä АР-OX -syklillä voidaan 
primääripiirin dekontaminointikertoimeksi käytöstäpoisto- 
tilanteessa saada vähintään 100.

8.2.4 Suodatinmassojen ja haihdutusjätteiden kiinteytys

Primääripiiristä dekontaminoinnissa irronnut aktiivisuus 
kerääntyy pääasiassa TC- ja TE-ioninvaihtimiin. Jonkin ver
ran aktiivisuutta jää TD- ja TR-järjestelmien haihdutusjät- 
teisiin. Aktiiviset ioninvaihtohartsit ja haihdutusjätteet 
kiinteytetään betonikokilleihin.

Viitteen /35/ mukaan dekontaminoinnissa irtosi yhdestä 
höyrystimestä n. 15 kg korroosiotuotetta. Karkeasti oletta
malla korroosiokerroksen paksuuden kasvavan lineaarisesti 
aktiivisuuden kasvun mukaan voidaan käytöstäpoistotilanteen 
dekontaminoinnissa koko primääripiiristä arvioida irtoavaksi 
n. 270 kg korroosiotuotetta. Primääripiirin korroosiotuot- 
teen kokonaisaktiivisuus on 9,6 TBq (kts. kappale 6.3.3).
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Kyseinen korroosiotuotemäärä voidaan kerätä dekontaminointi- 
prosessin ioninvaihtohartseihin (yhteensä n. 7,2 m3) niitä 
välillä vaihtamatta tai huuhtelematta. Kahden АР-OX -syklin 
dekontaminointiliuosten haihdutuksessa syntyy haihdutusjät- 
teitä kiteytyksen jälkeen n. 44 m3.

Kiinteytystuotekokilliin voidaan sijoittaa enintään 250 kg 
hartseja tai haihdutusjätteitä. Olettamalla että ioninvaih- 
tosuodatuksen suodatuskerroin on 0,9, aiheutuu kiinteytys- 
tuotekokilleista taulukon 15 mukaiset annosnopeudet.

Taulukko 15. Kiinteytystuotekokillien määrät ja niistä 
aiheutuvat annosnopeudet

Kokillien
lukumäärä

Yhdestä kokillista
aiheutuva annosnopeus
mSv/h

pinnalla 1 m:n
etäisyy
dellä

hartseja sisältävät
kokillit

24 14,1 Ы 00

haihdutusjätteitä si
sältävät kokillit

140 0,27 0,07
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8.3 Dekontaminoinnin kustannus/annos -arvio

8.3.1 Arvion lähtökohdat

Kustannus- ja annosarviot perustuvat seuraaviin lähtökoh
tiin:

Primääripiirin purku tapahtuu 2 vuotta laitoksen 
pysäyttämisen jälkeen kappaleessa 8.1 esitetyn 
purkuperiaatteen mukaisesti.

Dekontaminoinnin oletetaan tapahtuvan välittömästi 
laitoksen pysäyttämisen jälkeen АР-OX -menetelmäl
lä. Dekontaminointikertoimeksi oletetaan 100.

Ioninvaihtohartseja ja haihdutusjätettä pakataan 
250 kg/kiinteytystuotekokilli.

- Kustannusarvio perustuu v. 1984 alun hintatasoon.

8.3.2 Dekontaminoinnin kustannukset

Taulukossa 16 on esitetty dekontaminoinnin kustannukset työ- 
vaiheittain eriteltynä. Noin 80 % kustannuksista aiheutuu 
hartsien ja haihdutusjätteiden kiinteyttämisestä ja loppu
sijoituksesta. Käytettävistä dekontaminointikemikaaleista 
riippumatta kemiallisessa dekontaminoinnissa syntyy aina 
suhteellisen paljon kiinteytettävää jätettä. Kemiallinen 
dekontaminointi on kuitenkin ainoa koko primääripiirin 
dekontaminointiin sopiva menetelmä.
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Taulukko 16. Dekontaminoinnista aiheutuvat kustannukset, 
1000 mk.

ГIDekontaminointikemikaalit --- 1II 99 I

¡Varsinainen dekontaminointi
II

I - palkkakustannukset I 34
|- energiankulutus II 23

I Haihdutus
iI

|- palkkakustannukset I 30
|- energiankulutus II 26

IKiinteytys
II

- 24 kokillia á 7 100 mk (hartsit) I 170
- 140 kokillia á 7 100 mk (haihd.jätt.) I 994

¡Kokillien "kuljetus loppusijoitustilaan
II

- 55 kuljetusta á 1 500 mk I 83

I Loppusijoituskustannukset II
|- 24 kokillia á 3 200 mk I 77
- 140 kokillia á 1 400 mk II 196

¡Yhden laitosyksikön primääripiirin 
¡dekontaminointi yhteensä
I

IIIi
1 732

I

8.3.3 Dekontaminoinnilla saavutettava annossäästö

Dekontaminoinnilla saavutettava annossäästö on esitetty 
taulukossa 17. Dekontaminointitoimenpiteistä itsestään ei 
aiheudu merkittäviä säteilyannoksia, koska dekontaminointiin
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liittyvät järjestelmät toimivat kaukokäyttöisesti ja koska 
aktiivisten järjestelmien säteilysuojaus on riittävä myös 
koko primääripiirin dekontaminoinnissa syntyvien aktiivi
suuksien käsittelyyn. Putkiston paloittelusta ja pakkaukses
ta aiheutuvia annoksia arvioitaessa käytettiin vertailu
tietoina viitteessä /51/ esitettyjä tietoja.

Taulukko 17. Primääripiirin dekontaminoinnilla saavutettava 
annossäästö, 10“3 manSv.

Dekontaminointiprosessi ------------ 1

- mittaukset, huoltotyöt ym. - 7,7

Haihdutusprosessi 0,8

Kiinteytysprosessi 0,4

Kiinteytystuotekokillien siirrot ja 2,5
kuljetukset loppusijoitustilaan

Putkiston paloittelu ja pakkaus + 59,0

Höyrystimien paloittelu ja pakkaus + 306,0

Pakkausten siirrot ja kuljetukset + 6,5
loppusijoitustilaan

Yhden laitosyksikön primääripiirin dekon- + 360,1 I
taminointi, annossäästö yhteensä

____________ I
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9 TULOSTEN TARKASTELU

9.1 Aktiivisuusinventaari

Taulukossa 18 on esitetty yhteenveto kokonaisaktiivi- 
suuksista laitosten pysäyttämisen jälkeen Loviisan yhdellä 
laitosyksiköllä ja kahdella vertailulaitoksella.

Taulukko 18. Kokonaisaktiivisuus 30 käyttövuoden jälkeen, 
Bq. Jäähtymisaika = 0 v.

JI Aktiivisuus, Bq
I III Loviisa Viite /V II Viite /3/
440 MW

I
WER 1 175 MW PWR I 660 MW BWR

J
Teräselementit II 2,1 + 17 - П

Paineastian si- I I
säosat ¡9,9

I
+ 16 1,8 + 17 j 4,5

I
+ 16

Paineastia II 1,2
I

+ 15 7,4 + 14 II 5,3
I

+ 13

Biologinen suoja
1
1 II

- kuivasuoj a 1 1 '1 + 14 4,4 + 13 I 2,4 + 131)
- rakennusbetoni |2,9 + 12 II
Primääripiirin

II II
korroosiotuot- I 9,6 + 12 1,8 + 14 I 5,8 + 132)
teet II I
Kontaminoitunut I

|1 ,0 + 10 —
II 5,6 + 10

betoni Ij_ j_
1) jäähtymisaika = 1 v
2) sisältää vain reaktoritankin korroosiotuoteaktiivisuudet
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Taulukossa 18 näkyvät erot eri laitosten kesken aktivoitu
neiden komponenttien osalta johtuvat pääasiassa laitosten 
tyyppieroista.

Taulukossa 18 esitettyihin aktiivisuuksiin liittyvät 
säteilytasot on yksityiskohtaisesti esitetty luvussa 6. 
Aktivoituneista osista aiheutuvat säteilytasot Loviisan lai
toksella vastaavat referenssilaitosten säteilytasoja. 
Merkittävä ero on sen sijaan korroosiotuoteaktiivisuuksis
sa. Käytöstäpoistotilanteessa Loviisan laitosten korroosio- 
tuo teak ti ivisuus on huomattavasti pienempi kuin länsimaiden 
laitoksissa yleensä. Tämä vaikuttaa oleellisesti purkutöistä 
aiheutuvan kokonaisannoksen suuruuteen. Taulukossa 1 esitet
ty kirjallisuusviitteisiin perustuva annosarvio ei näin 
ollen anna oikeaa kuvaa Loviisan laitoksen purkamisesta 
aiheutuvista annoksista.

9.2 Paineastian ja primääripiirin purku- ja pakkausperiaate

Paineastian ja sen sisäsosien purku paloittain kokonaisena 
pieniin paloihin paloittelun sijaan säästää välittömiä 
kustannuksia noin 12,3 milj. mk eli runsaat 3 % koko käytös- 
täpoiston kustannuksista. Kerrannaisvaikutuksista aiheutuva 
kustannussäästö on todennäköisesti vieläkin suurempi. 
Kokonaiskustannussäästö saattaa näin ollen olla jopa 10 %.

Purkutöistä aiheutuvissa kokonaisannoksissa säästetään noin 
0,68 manSv, joka on lähes 4 % arvioidusta koko laitoksen 
käytöstäpoistosta aiheutuvasta annoksesta. Paloittain 
kokonaisena purku on siis selvästi edullisempi ja käyttökel
poisempi vaihtoehto kuin pieniin paloihin paloittelu.

Shippingportin laitoksen käytöstäpoistosuunnitelmissa 
päädyttiin paineastian kokonaisena poistamiseen. Kustannuk
sia arvioitiin säästettävän n. 10 % ja säteilyannoksia jopa
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40 % pieniin paloihin paloitteluun verrattuna(kts. kappale 
7.2.1).

Yleensäkin kannattaa tutkia mahdollisuuksia poistaa aktiivi
set osat mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Myös höy
rystimien poistaminen paloittain kokonaisina on annosten ja 
kustannusten suhteen järkevin purkutapa. Kokonaisena poista
minen niin paineastian kuin höyrystimenkään osalta ei ole 
realistinen vaihtoehto Loviisan laitoksella lähinnä hanka
lien siirtojen takia.

9.3 Dekontaminoinnin tarpeellisuus

Yhden laitosyksikön primääripiirin kemiallisen dekontami- 
noinnin kustannukset ovat 1,73 milj. mk. Kustannuksiin ei 
ole otettu mukaan dekontaminointioperaation vaatiman suun
nittelutyön kustannuksia. Itse dekontaminointi on suhteelli
sen halpa, mutta syntyvien aktiivisten jätteiden käsittely 
(etenkin kiinteytys ja loppusijoitus) on kallista.

Yhden laitosyksikön primääripiirin dekontaminoinnilla saavu
tettava annossäästö on noin 0,36 manSv. Suurin annossäästö 
aiheutuu höyrystimien paloittelusta ja pakkaamisista. 
Varsinaisesta dekontaminoinnista aiheutuu annoksia erittäin 
vähän.

Primääripiirin dekontaminoinnissa säästetyn manSv:n hinnaksi 
tulee noin 4,8 milj. mk/manSv (= 48 000 mk/manrem). Yksis
tään tällä manSv:n hinalla dekontaminointi ei ole selvästi 
perusteltua. Dekontaminointi on kuitenkin suositeltavaa 
seuraavista syistä:

- Dekontaminoinnilla saavutetaan suhteellisen suuri
annossäästö.
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Purkutöissä tarvitaan verrattain vähän työntekijöi
tä, jolloin yksittäiset henkilöannokset saattavat 
ilman dekontaminointia kasvaa liian suuriksi.

Korroosiotuoteaktiivisuus voi kasvaa arvioitua 
nopeammin, tai fissiotuotteita voi kertyä primääri- 
putkiston pinnalle.

Primääripiirin dekontaminoinnin kustannuksista ja saavutet
tavasta annossäästöstä ei suoraan voida päätellä, onko 
muiden järjestelmien dekontaminointi tarpeellista, koska 
primääripiiri aktiivisuuden, tarvittavan purkutyön ja dekon- 
taminointikemikaalien määrän suhteen poikkeaa oleellisesti 
laitoksen muista järjestelmistä.

9.4 Jatkotutkimustarpeet

Aktiivisuus- ja säteilytasoarvioiden tarkentaminen edellyt
tää aktivoituneiden komponenttien osalta uusia neutronivuo- 
ja aktivoitumislaskuja. Biologisen suojan aktivoitumislas- 
kuja varten on tehtävä lisäksi biologisen suojan alkuaine- 
analyysi.

Dekontaminoinnin tarpeellisuus laajemmin kuin vain primääri- 
piirin osalta on syytä selvittää. Tällöin kannattaa ensi
sijaisesti kiinnittää huomiota dekontaminoinnissa syntyvän 
aktiivisen jätteen kiinteytys- ja loppusijoituskustannuk- 
siin. Kemiallisen dekontaminoinnin ohella tulisi selvittää 
myös sähkökemiallisella dekontaminoinnilla mahdollisesti 
saavutettava kustannus- ja annossäästö.
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10 YHTEENVETO

Työssä on esitetty Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoisto- 
tilanteen aktiivisuusinventaari ja säteilysuojelullisesti 
vaativimpiin DECON-käytöstäpoistotoimenpiteisiin liittyvät 
säteilytasot. Laitoksen pysäyttämisen ja polttoaineen pois
tamisen jälkeen laitoksella on aktiivisuutta yhteensä noin 
3,1 -10® GBq, josta valtaosa on aktivoituneissa teräskompo- 
nenteissa. Maksimaaliset säteilytasot välittömästi laitoksen 
pysäyttämisen jälkeen paineastian sisimpien osien pinnalla 
ovat 1,2•1Sv/h. Aktivoituneiden komponenttien ja raken
teiden säteilytasot vastaavat kirjallisuudessa esitettyjä 
muille laitoksille laskettuja säteilytasoja. Korroosiotuote- 
aktiivisuus primääripiirissä sen sijaan on Loviisan laitok
sella huomattavan alhainen.

Paineastian ja paineastian sisäosien poistaminen suurina 
kokonaisuuksina on mahdollista ja säästää purkutyön 
kustannuksia 12,3 milj. mk ja kertyviä säteilyannoksia 
0,68 manSv verrattuna tapaukseen, jossa paineastia ja 
paineastian sisäosat paloiteltaisiin pieniin paloihin.

Yhden laitosyksikön primääripiirin kemiallisella dekontami- 
noinnilla voidaan purkutyöstä kertyviä annoksia säästää 
0,36 manSv. Säästetyn manSv:n hinnaksi tulee 4,8 milj. 
mk/manSv. Pääosa kustannuksista aiheutuu dekontaminoinnissa 
syntyvien aktiivisten jätteiden kiinteytyksestä ja kiintey
tyä tuotekokil lien loppusijoituksesta. Primääripiirin dekon- 
taminointi käytöstäpoistotilanteessa on suositeltavaa.
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LIITE I 
OHJELMAKUVAUS

1 (3)

P Välimäki/PVI

GAMMASÄTEILYN ANNOSNOPEUKSIEN LASKENTAOHJELMA "ANNOSS"

ANNOSS on keskusteleva BASIC-ohjelma, joka laskee gamma
säteilyn annosnopeuksia perustuen point kernel -menetel
mään. Menetelmässä lasketaan yhteen annosnopeudet lähdepis- 
teistä, jotka käyttäjä määrää valitsemalla kullekin lasken- 
tatapaukselle sopivan lähdediskretoinnin. Lähtötietoina 
ohjelma käyttää säteilyn diskreettiä energiaspektriä. Ohjel 
maila voidaan joustavasti tutkia oleellisten parametrien 
muutosten vaikutusta annosnopeuteen.

Säteilysuojat ovat tasomaisia vesi-, betoni-, magnetiitti- 
betoni-, teräs- tai lyijysuojia, joiden lukumäärä ja järjes 
tys ei ole rajoitettu.

SäteilyJLähde voi olla pistemäinen, viivamainen, tasomainen, 
sylinteripinta- tai sylinteritilavuusiähde. Tilavuuslähde 
voi olla joko ei-absorboivaa tai absorboivaa väliainetta. 
Lähdeväliaineeksi voidaan valita mikä tahansa ohjelman 
säteilysuoja-aineista.

Ohjelma tulostaa gammaspektriä vastaavan annosnopeuden 
(mrem/h) tarkastelupisteessä, sekä kunkin energiaryhmän 
aiheuttaman osuuden kokonaisannosnopeudesta.

Säteilyn vaimenemisen fysiikka
H1 Massavaimennuskerroin --- (E)
p

Vaimennuskertoimen energiariippuvuus saadaan 
sovitusfunktiosta

p
• (In E)*



OHJELMAKUVAUS 2

0,5 % : n tarkkuudella energia-alueella 0,1 - 10 
MeV. Betonien osalta valmennustiedot on saatu viit
teestä /1/, muiden suojamateriaalien osalta viit
teestä /2/.

2 Annosnopeuden lisäyskerroin B(pr,E)

Annosnopeuden lisäyskertoimina käytetään äärettömän 
väliaineen ja pistemäisen isotrooppisen lähteen 
annosnopeuden lisäyskertoimia, jotka on saatu 
taulukossa 1-1 esitetyistä kirjallisuuslähteistä.

Taulukko 1-1. Annosnopeuden lisäyskertoimet

i !suojamateriaali energia-alue
I MeV
I

suojan paksuus
(mean free path)

- - - - 1viite

______ I
\~ II vesi, teräs I 0,1 - 1
i I

0-40 /з/ I
II betoni, magn.- I 0,1-1

I betoni
0-40 /V I

II lyijy I 0,25 - 1
i i

0-20 /4/ I
!I vesi, teräs, I 1-10

I betonit, lyijy
I I

0-20 /5/ I
______ I

Monikerrossuojien annosnopeuden lisäyskerroin lasketaan 
Broderin kaavasta

N n N n-12>(2>ri> - ^ Bn(y;pjr¿)
n=1 i=1 n=2 i=1

N

i=1
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missä N = suojakerrosten lukumäärä 

Annosnopeuden lisäyskertoimien tarkkuus on n. 10 %.
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VESELKIN-SHAKH-MALLI PRIMÄÄRIPIIRIN KORROOSIOTUOTTEIDEN AKTIIVISUUDELLE

Aktiivisuutta voidaan kuvata yhtälöryhmällä

dNB
dt

FK77 kc — NP ' ( ^Ф+ *о)*В

dNj
dt

Vvко JS NB 
Fk kc^p +

ÉBb - z dt hNB * kC na t !p n 1 -(V k0 +\) nB
L Vk Vk

= k0 ^ nB * ZNp - (kc +\ >na * í£k (1 . e"xt)

dn_ V—P = kQ _£ nn - (k„ + Я)n 
dt Fpo n— “в ’"C ' ""P

missa

F, = F + Fk P a
V, = V_ + Vk P a

z = ^akt * Факт

9 ¿акт * факт

X* =_ £. Q+
Vv

Muuttujien merkitys, vastaavat muuttujanimet yhtälöryhmän ratkaisevassa ohjelmassa KORRO ja käy
tetyt parametrien arvot on esitetty taulukossa II-1 .
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aulukko II - 1 VESELKIN—SHAKH-MALLIN MUUTTUJAT

Muuttuja
kaaviossa

muuttuja
ohjelmassa

yksikkö muuttujan merkitys muuttujan arvo 
(WER- 440)

NB Y (1) 1/cm3 kohdeydinten lkm vedessä

nB Y (3) 1/cm3 akt. ydinten lkm vedessä

Np Y (2) 1/cm2 kohdeydinten lkm pinnalla

nP Y (5) 1/cm2 akt. ydinten lkm pinnalla 
(sydämen ulkopuolella)

na Y (4) l/cm2 akt. ydinten lkm pinnalla 
(sydämen alueella)

Fa FA cm2 prim.piirin sisäpinta-ala 
sydämen alueella

4.67-107

FP FP cm2 prim.piirin sisäpinta-ala 
sydämen ulkopuolella

1.589-108

Va VA cm2 piirin tilavuus sydämen 
alueella

2-0-107

VP VP cm2 piirin tilavuus sydämen 
ulkopuolella

2.00-108

^AKT SIGMA cm2 aktivoitumisvaik. ala nuklidikoht.
Факт VUO 1/s-cm2 aktivoiva vuo nuklidikoht.

t8 TS S vesialkion sydämessä 
viettämä aika

0.71

T4 TK s jäähdytteen kiertoaika 14.1

£ EF - suodatuskerroin 0.8
OF cm3/s suodatusvirtaus 1.565:104

ck CK 1/s-cm2 korroosionopeus nuklidikoht.

X LA 1/s hajoamisvakio nuklidikoht.

ÍCq KO 1/s kerrostumisvakio 3.5-10-5

*c КС 1/s huuhtoutumisvakio

001ooin
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10OC 4**************************************************************
11OC * *
120C. * K O R R О VERSIO 16.03.8-4/P. VALI MAKI *
130C * *
HOC * OHJELMA LASKEE VVER- 440îN PRIM.PIIRIN KORROOSIOTUOTTEIDEN *
130C * AKTIVOITUMISEN VESELKIN-SHAKH -MALLIN MUKAAN. MALLIN KYT- *
HOC * KETTY 5 YHTÄLÖN DIFF.YHTÄLÖRYHMÄ RATKAISTAAN IMSL-KIRJAS- *
170C * TO-OHJELMALLA "DVERK",JOKA KÄYTTÄÄ RATKAISUMENETELMANAAN *
130C * RUNGE-KUTTA-VERNER -MENETELMÄÄ. *
190C * *
200C * KUTAKIN AJOA VARTEN ON OHJELMAAN SISÄÄN ANNETTAVA MUUTTU- *
210C * JILLE UUDET ARVOT ELI KIRJOITETAAN TARVITTAVAT SIJOITUS- *
220C * LAUSEET UUDESTAAN. *
230C * *
240C * OHJELMA KÄYNNISTETÄÄN OSITUSKÄYTÖSSÄ LAUSEELLA: *
250C * “FRN *=(ULIB)LIBRARY/IHSLA,R"
260C * *
270C ***************************************************************
280C
290 INTEGER N,IND,NU,IER,K,VU0SI(32)
300 REAL JAA,LAMBDA,Yl(5)
310 REAL Y(5),C(24),U(5,9),X,T0L,XEND
320 REAL TIME(32),JAAHT(32)
330 EXTERNAL FCN1
340C
550C LAITOKSEN KAYTTQHISTQRIAN MÄÄRITTELY RIVEILLÄ 370-450
360C
370 DATA (TIME(I),1=1,9)/11.0,42.O,80.0,117.O,139.O,181.0,222.0,274.0
380 8,322.0/
390 DO 3 1=10,32
400 . 3 TIMEíI)=322.0+(I-9)'*48
410 DATA (JAAHT(I),1=1,8)/1.286,5.857,4.571,3.0,31.43,4.429,4.857,4.0/
420 DATA (JAAHT(I), 1=9,31)/23*4.0/,JAAHT(32)752.0/
430 DATA (VUOSI(I), 1=1,41/1977,1978,1979,1979/
440 DO 4 K=5,32
450 4 VUOSI<K)=1975+K
460C
470C ALIOHJELMAN DVERK MUUTTUJIEN ALKUARVOJEN MÄÄRITYS
480C RIVEILLÄ 500-570
490C
500 DO 5 1=1,5
510 5 Y(I)=0.0-
520C
530 X=0.0
540 NU*5
550 N=5
560 T0L=0.01
570 IND=1
580C
590C MÄÄRITETÄÄN LAMBDA (1/VKO) KULLEKIN AjULlE ERIKSEEN
600C
Ó10C -.......................—
620 LAMBDA=2.522E-3
630C ----------
640 WRITE(00,38 >
650 88 FORMAT(IX)
Ó60C
670 URITE(Oó,11 )
680 H FORMAT(IX,21X,'SEISOKIN ALUSSA VSEISOKIN LOPUSSA ')
690 URITE(Об,17)
700 17 FORMAT(2Х,'VUOSI',' VKO/440MU ' ,ЗХ,'SYDÄN PIIRI SYDÄN
710С
720 URITE(06,93)
730 93 FORMAT(IX)
740C

PIIRI' )
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750C
760 DO 15 K=t,32
770 XENB=TIME(K)
730 CALL DVERK(N,FCN1,X,Y,XEND,TOL,IND,C,NU,U,1ER)
790 IF(IND.LT.O.OR.IER.GT.O) GOTO 20
800 JAA=EXP(-LAMBDA*JAAHT(К ) )
81 ОС
820C RIVIT 850-900 HUOMIOIVAT SEISOKIN AIKAISEN AKTIIVISUUDEN
830C MUUTOKSEN
840C
850 DO 19 N=3,5
860 Y1(M)=Y(N)
870 19 Y(N)=Y<H)*JAA
880 IF (K.EQ.4) GOTO 90
890 Y(4)=0.687*Y(4 )
900 Y(2)=0.929*Y<2)
91OC
920 90 URITE(06,12)VU0SI(K),TIME(I<),Y1(4),Y1(5),Y(4),Y(5)
930 12 FORHAT(1X,I5,3X,F6.1,3X,2X,4E12.4)
940 15 CONTINUE 
950 STOP
960C VIRHEEN SATTUESSA ALIOHJELMAN DVERK SUORITUKSESSA,TU-
970C LOSTETAAN VIRHEDIAGNOSTIIKKAA HELPOTTAVAT SUUREET
980 20 CONTINUE
990 URITE(06,25)IND,TOL,N,XEND
1000 25 FORMAT(1X,I5,1X,E8.2,1X,I5,1X,E!2.5)
1010 UR IT E (06,30) (Yd) ,1=1 ,5)
1020 30 FORMAT(1X,6E12.4)
1030 URITE<06,35)(C(I),1=1,24)
1040 35 F0RMAT(1X,24E12.4)
1050 STOP
1060 END
1070C



51080C
1090C
11OOC w************************************************************
111 ос * *
1120С * ALIOHJELMA FCN1 IMSL-OHJELMAlLE DVERK ' *
11зос * *
114ÖC * OHJELMA LASKEE ARVOT 1. ASTEEN LINEAARISEN YHTÄLÖRYHMÄN *
I150C * DERIVAATOILLE. ARVOT TALLETETAAN MUUTTUJIIN YPRIME(N). *
11ÓOC * *
1170C t************************************************************* 
1180C
1190 SUBROUTINE FCN1(N,X,Y,YPRIME)
1200 INTEGER N
1210 REAL Y(N),YPRINE(N),X,KO,KC,FA,FP,FK,VA,VP,VK
1220 REAL TK,TS,EF,QF,SIGMA,VU0,LA,CK,LF,Z,ZE
1230C
1240C AJAN YKSIKKÖNÄ KAIKISSA MUUTTUJISSA ON VKO
1250C
1260 K0=21.168
1270 KC=3.024E-2
1280 FA=4.67E7
1290 FP=1.589E8
1300 VP=2.00E8
1310 VA=2.0E7
1320 TK=14.1
1330 TS=0.71
1340C
1330C MÄÄRITETÄÄN KULLEKIN AJOLLE ERIKSEEN ARVOT
1360C ALLAOLEVILLE MUUTTUJILLE:
1370C - - - - - - - - - -
1380 EF=0.8
1390 - 0F=9.46E9 
1400 SIGMA3!.1E-24
1410 VU0=3.6288E19
1420 LA=2.522E-3
1430 CK=1.10678E14
1 440C ---- -----
1 450C
1460 VK=VP+VA
1470 FK=FP+FA
1480 LF=EF*QF/VK
1490 Z*SIGMA*VUQ
1300 ZE=Z*TS/TK
1 SI oc
I520C MÄÄRITETÄÄN VESELKIN-SHAKH-YHTALOIDEN
Í530C DERIVAATAT' YPRIMEÍI)
1 540C
1550 YPRIMEU )=-(LF+KQ)*YU)+KC+iFK/VIO+Y(2)
1560 YPRIME(2)=KO*(VK/FK)*Ym-KOí(2)+CK
¡570 YPRIME(3)=ZE*Y(1>-(LF+K0>LA):i=Y(3)+KC*(FA/VK):*Y(4)
1580 8+KC*<FP/VK)*Y(5)
1590 IF (<LA*X).LT.30) GOTO 50
1 600 YPRIMEí4)=Z*Y(2)>KO*(VA/FA)*Y(3)-ÍKOlA1*Y<4)
1610 X+Z+CK/LA
1620 GOTO Ó0
¡630 50 YPRlME(4)=Z*Y(2)tK0*(VA/FA)*Y(3)-<KC+LA)*Y(4)
1640 S+Z*CK*(1-EXP<-LA*X))/LA
1650 60 YPRIME ( 5 )=K0*( VP/FP):*Y ( 3 ) - (KC+LA ):*Y( 5 )
1 660C
1670 RETURN
1680 END



LIITE III 1 (1)

Calculated Radioactivity in the Bio-Shield Concrete at the Inner Surface of the Shield /1/

Prinrinal RaH-inartivitv (Ci/rn3) With Decay Since Shutdown of:
Radio- 

Nuri i de
Decay
Mode 0 Years 1 Year 10 Years 100 Years

3H ß' 2.29 x IO’5 2.17 x 10'5 1.31 x 10'5 8.20 x 10'8

14c в" 6.94 x 10'4 6.94 x 10"4
33P
35S

36C1

в"
в"
В". Y

3.24 x 10'1 
3.17 x 10'2 
8.40 x 10'6

1.30 x 10'5 
1.79 x 10'3 
8.40 x 10'6

1.02 x 10'14 
8.40 x 10'6 8.40 x 10'6

37Ar
39Ar

Yв'
2.15 x 10'1 
3.96 x 10"2

1.55 x 10'4 
3.95 x 10'2 3.86 x 10"2 3.06 x 10’2C

40K ß", 8+, Y 3.76 x 10'5 3.76 x 10'5 3.76 x 10"5 3.76 x 10"°
41Ca Y

7.00 x 10'3 7.00 x 10'3 
7.90 x 10'1 
8.11 x 10'6

7.00 x 10"3 6.99 x 10 J
45Ca
46Sc

в"
В*

3.66 x 10° 
1.86 x 10"4

7.97 x 10"7 
1.47 x IO’17 —

51 Cr
54Mn
55Fe

Y

Y

Y

1.04 x 10"1 
' 1.68 x 10'1 
3.01 x 101

1.15 x 10'5 
7.28 x 10'2 
2.31 x 101

3.95 x 10"5 
2.10 x 10° 8.01 x 10'11

59Fe
58Co
60Co

В", Y
В+. Y 

ß', Y

9.99 x 10"1 
2.15 x 10'2 
6.69 x 10'1

3.60 x 10'3 
6.17 x 10"4 
5.87 x 10*1

8.21 x 10'18 
1.79 x 10'1 1.27 x 10'6

59Ni
63N1

Yв"
1.19 x 10'3 
1.40 x 10-1

1.19 x 10'3 
1.39 x 10'1

1.19 x 10'3 
1.30 x 10'1

1.18 x 10'J 
6.61 x 10'2

65Zn ß+, Y 4.47 x 10'7 1.59 x 10'7 1.46 x 1011 C
93mNb
95Nb

Y
B', Y

2.77 x 10‘5 
5.40 x 10'6

2.82 x 10'5 
1.05 x 10'7

3.93 x 10'5 
6.06 x Ю"23

5.63 x 10 3
C

93Mo Y
6.69 x 10'5 6.69 x 10'5 6.68 x 10'5 6.64 x 10 C

"ic
Totals

B' 4.93 x IO’5 4.93 x 10"5 4.93 x 10'5 4.93 x 10
36.-5 24.7 2.45 0.106

Note* No rare earths are Included in the calculation since definitive data on probable initial concentrations of rare earths in concrete are 
not available.

/1/ NUREG/CR-0130, Vol. 2, p. C-14.



TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tekijä ja lyön nimi :
Pekka Välimäki
Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston säteilysuoje- lulliset näkökohdat
Päivämäärä : 5.6.1984 Sivumäärä : 87
Osasto : Professuuri: 2.56 Tek-Teknillisen fysiikan osasto nillinen fysiikka

(ydintekniikka)
Työn valvoja :
Professori Jorma Routti
Työn ohjaaja :
DI Tapani Kukkola

Työn tarkoituksena oli laskea käytöstäpoistotilanteen ak
tiivisuudet ja säteilytasot Loviisan ydinvoimalaitoksella 
sekä optimoida laitoksen käytöstäpoistoa kustannusten ja annosten suhteen.
Aktiivisuusinventaarin laskemisessa on käytetty lähtötie
toina jo olemassaolevia aktivoitumislaskelmia ja kirjalli
suudesta saatuja tietoja. Työssä on hyödynnetty Loviisan 
laitosten kokemuksia ja mittaustuloksia. Säteilytasot on 
laskettu point-kernel -menetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla.
Työssä on kehitetty menetelmä reaktorin paineastian ja 
paineastian sisäosien purkamiseksi suurina osina. Pieniin 
paloihin paloitteluun verrattuna kehitetyllä purkumene- 
telmällä säästetään välittömiä kustannuksia 12,3 milj. mk 
ja kertyviä säteilyannoksia 0,7 manSv, jos laitos puretaan 
kaksi vuotta pysäyttämisen jälkeen. Säästö purkamisen 
kokonaiskustannuksista ja -annoksista on 3 - 4 %.
Primääripiirin kemiallisen dekontaminoinnin kustannukset 
ovat 1,7 milj. mk. Pääosa kustannuksista aiheutuu dekonta- 
minoinnissa syntyvän aktiivisen jätteen kiinteyttämisestä 
ja loppusijoituksesta. Primääripiirin dekontaminoinnilla 
säästetään purkutöissä kertyviä annoksia 0,36 manSv, jos laitos puretaan kaksi vuotta pysäyttämisen jälkeen. Sääs
tetyn manSv:n hinnaksi tulee 4,8 milj. mk/manSv.


