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OL1/OL2-laitosyksiköillä käytetty polttoaine siirretään reaktorihallin polttoainealtaista KPA-

varaston varastoaltaisiin. Siirrot tehdään CASTOR TVO-siirtosäiliöllä. Siirtojen aikana 

työntekijät altistuvat polttoaineperäiselle neutroni- ja fotonisäteilylle. Tässä työssä selvitettiin 

neutroniannostarkkailun tarvetta OL1/OL2 käytetyn polttoaineen siirroissa ja määritettiin 

neutronidosimetreille käyttöpaikkakohtaiset korjauskertoimet. Tarkasteluun käytettiin 

siirtosäiliöstä tehtyjä annos- ja annosnopeusmittauksia, työntekijöiden neutroniannosseurantaa 

ja siirtosäiliön MCNP-mallia. 

Työntekijöiden neutroniannos-seurannoissa havaittiin, että neutroniannostarkkailu on 

tarpeellista järjestää käytetyn polttoaineen siirtoihin osallistuville. Neutroniannostarkkailu 

voidaan järjestää nykyisillä Alnor-dosimetreilla tai Harshaw–Albedo-dosimetreilla, kun 

käytetään työssä määritettyjä korjauskertoimia.  

MCNP-mallinnuksissa havaittiin, että annosnopeuksien kasvu on suurinta poistopalaman 

kasvaessa 45.stä 50:een MWd/kgU ja tasoittuu tämän jälkeen. Mallinnusten perusteella 

neutronien energiaspektri siirtosäiliön ympärillä on kovin siirtosäiliön keskiosissa ja pehmenee 

sirontojen vaikutuksesta muualla. Näin ollen siirtosäiliön lähellä määritetyt korjauskertoimet 

antavat konservatiivisen annosarvion. 
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In OL1/OL2 units spent nuclear fuel is transferred from the reactor hall storage pools to the 

spent fuel storage building in a CASTOR TVO transfer cask. During the transfers workers will 

be exposed for gamma and neutron radiation. In this thesis the need of neutron dose monitoring 

was examined and work place correction factor for neutrons was measured. For examination it 

was used phantom and dose rate measurements, workers dose monitoring and MCNP-model 

from the transfer cask. 

It was identified that personnel neutron dose monitoring is necessary during the spent fuel 

transfers. Neutron monitoring can be arranged current Alnor dosimeter system or Harshaw 

Albedo dosimeters. It is necessary to use correction factors defined in this work. 

In MCNP modelling it was noticed that the rise of neutron dose rate is most significant when 

fuel burnup rise from 45 to 50 MWd/kgU. After this the rise of dose rate will moderate. Based 

on the model neutrons energy spectra around the transport cask is hardest in the middle part of 

the cask. Elsewhere the neutron spectra will be softer as a result of scattering. Therefore 

correction factors defined in the middle part of the cask will result in conservative dose 

estimation. 

 

 

 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Eurajoen Olkiluodossa Teollisuuden Voima Oyj:n säteilysuojelu-

jaokselle.   Työssäni pääsin tutustumaan säteilysuojelujaoksen ja annosmittauspalvelu Doseco 

Oy:n toimintaan.   

Suuret kiitokset työni ohjaajalle Annamaria Mustoselle mahdollisuudesta syventyä 

mielenkiintoiseen aiheeseen. Haluan myös kiittää koko säteilysuojelujaosta ammattitaidon ja 

avun tarjoamisesta. Lisäksi haluan kiittää Doseco Oy:n Antti Matilaista avusta 

mittausjärjestelyiden suunnittelussa ja säteilyturvallisuusinsinööri Jani Luukkosta vinkeistä 

MCNP:n käytössä. 

Kiitän myös professori Juhani Hyväristä innostavista ja mielenkiintoisista ydinvoimatekniikan 

luennoista, sekä työni ohjaamisesta ja tarkastamisesta. Opiskeluni Lappeenrannassa päättyy 

tämän työn jälkeen. Kilpajuoksu Olkiluoto 3:n kanssa päättyi allekirjoittaneen kirivoittoon. 

Lopuksi haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni. Tukenne on ollut korvaamatonta. Erityiskiitokset 

kaikille joiden kanssa olen jakanut autiotupien lämmön ja pohjoisseinien viimat. 

Eurajoella 31.3.2017 

Kalle Vuorenmaa 

 

 

 

 



5 

 

  

SISÄLLYSLUETTELO 

TIIVISTELMÄ 2 

ABSTRACT 3 

ALKUSANAT 4 

SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO 8 

1 JOHDANTO 11 

2 NEUTRONIEN VUOROVAIKUTUS AINEESSA 13 
2.1 Sironta ..................................................................................................... 14 

2.2 Absorptio ................................................................................................. 15 
2.3 Fissio ....................................................................................................... 16 

3 SÄTEILYN TERVEYSVAIKUTUKSET 18 
3.1 Deterministiset haittavaikutukset ............................................................ 18 

3.2 Stokastiset haittavaikutukset ................................................................... 19 
3.3 Neutronisäteilyn biologiset vaikutukset .................................................. 20 

3.4 Dosimetriasuureet .................................................................................... 22 
3.4.1 Absorboitunut annos ................................................................... 22 

3.4.2 Kerma .......................................................................................... 22 
3.4.3 Annosekvivalentti ....................................................................... 22 

3.4.4 Henkilöannosekvivalentti ............................................................ 23 
3.4.5 Vapaa annosekvivalentti ............................................................. 24 
3.4.6 Ekvivalenttiannos ........................................................................ 24 

3.4.7 Efektiivinen annos ....................................................................... 25 

4 NEUTRONISÄTEILYN MITTAAMINEN JA TYÖSSÄ KÄYTETYT 

MITTALAITTEET 27 
4.1 Neutronisäteilyn mittaaminen ................................................................. 27 

4.2 Työssä käytetyt mittalaitteet .................................................................... 28 

4.2.1 TL-dosimetri ............................................................................... 28 
4.2.2 Albedo-dosimetri ........................................................................ 30 

4.2.3 DMC 3000- elektroninen dosimetri ............................................ 31 
4.2.4 Studsvik 2222A Digipig neutroni-ilmaisin ................................. 32 

4.3 Neutroniannoksen määrittäminen dosimetrilla ....................................... 33 

4.3.1 Dosimetrien kalibrointi neutronisäteilylle .................................. 34 
4.3.2 Annoslaskenta ............................................................................. 35 

5 KÄYTETTY POLTTOAINE 36 
5.1 BWR-polttoaine ....................................................................................... 36 

5.2 Käytetyn polttoaineen neutroniaktiivisuus .............................................. 38 



6 

 

5.3 Käytetyn polttoaineen siirrot Olkiluodossa ............................................. 41 

6 MITTAUKSET KÄYTETYN POLTTOAINEEN SIIRROISTA 45 
6.1 Mittausten toteutus .................................................................................. 45 

6.1.1 Fantomimittaukset ....................................................................... 46 
6.1.2 Annosnopeusmittaukset .............................................................. 47 

6.2 Mittaustulokset ........................................................................................ 48 
6.2.1 Fantomimittaukset TL-dosimetreilla ........................................... 48 
6.2.2 Fantomimittaukset elektronisilla dosimetreilla ........................... 48 

6.2.3 Annosnopeusmittaukset .............................................................. 49 
6.2.4 Käyttöpaikkakohtaisten korjauskertoimien laskenta TL-dosimetreille

 ..................................................................................................... 50 

6.2.5 Polttoainesiirtoihin osallistuneiden neutroniannokset ................ 54 

7 NEUTRONIANNOSNOPEUKSIEN MALLINTAMINEN MONTE CARLO-

MENETELMÄLLÄ 57 
7.1 Monte Carlo-simulointi ........................................................................... 57 
7.2 MCNP ...................................................................................................... 61 
7.3 Laskentageometria ................................................................................... 66 

7.4 Lähdetermi ............................................................................................... 68 

7.5 OL1 3/2016 siirron malli ......................................................................... 70 

8 LASKENTATULOKSET 72 
8.1 OL1 3/2016 Polttoaineensiirto ................................................................ 72 

8.2 Radiaalinen annosnopeusjakauma ........................................................... 76 
8.3 Aksiaalinen annosnopeusjakauma ........................................................... 78 

8.4 Poistopalaman vaikutus annosnopeuksiin ............................................... 80 
8.5 Neutronien energiajakaumat .................................................................... 82 

8.5.1 Korkeuden vaikutus energiajakaumiin ........................................ 82 
8.5.2 Poistopalaman vaikutus energiajakaumiin .................................. 84 

8.5.3 Etäisyyden vaikutus energiajakaumiin ........................................ 85 
8.6 Mallinnukseen perustuva annosarvio ...................................................... 86 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 88 

10 YHTEENVETO 91 
 

LIITTEET 

Liite 1: Mittalaitteiden energiavasteet neutronisäteilylle 

Liite 2: Tärkeimpien fissiilien isotooppien aksiaaliset jakaumat eri poistopalamien 

arvoilla 

Liite 3: 2016 Neutroniannosnopeusmittausten tulokset 



7 

 

Liite 4: 2016 Fantomimittausten tulokset 

Liite 5: Hp(10)/H*(10) korjauskertoimet energian funktiona 

Liite 6: Mallinnuksessa käytetyt polttoainenippujen materiaalien massaosuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

a nuklidikohtainen vakio  [-] 

b nuklidikohtainen vakio  [-] 

D (1) absorboitunut annos  [J/kg] 

 (2) TLD-kiteistä luettu annos [Sv] 

d etäisyys   [m] 

E energia   [eV] 

f häipymänkorjauskerroin  [-] 

F mittausvirhe   [-] 

H annosekvivalentti  [J/kg] 

Hp henkilöannosekvivalentti  [J/kg] 

HT,R ekvivalenttiannos  [J/kg] 

k kalibrointikerroin  [-] 

K kerma   [J/kg] 

l keskimääräinen vapaamatka [m] 

m massa   [g] 

M moolimassa   [g/mol] 

N atomitiheys   [1/cm3] 

NA Avogadron vakio  [1/mol] 

P todennäköisyys  [-] 

Q säteilyn laatutekijä  [-] 

R suhteellinen virhe  [-] 

T aika   [s] 
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wr säteilylajin painotuskerroin  [-] 

wt kudoksen painotuskerroin  [-] 

x epävarmuuskomponentti  [-] 

�̅� otoskeskiarvo  [-] 

Kreikkalaiset aakkoset  

�̅� fissioneutronien lukumäärä [-] 

Σ makroskooppinen vaikutusala [1/cm] 

Φ keskimääräinen neutronivuo [1/cm2s] 

𝜀 keskimääräinen energian määrä [J] 

𝜇 sirontakulma   [-] 

𝜉 satunnaisluku  [-] 

𝜌 tiheys   [kg/m3] 

𝜎 mikroskooppinen vaikutusala [cm2] 

Alaindeksit 

a absorptio 

i komponentti i 

ka keskiarvo 

R säteilylaatu 

t kokonais 

T kudoslaatu 

v vakioannos 
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Lyhenteet 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

BWR  Boiling Water Reactor 

CASTOR  Cast Iron Cask for Storage and Transport of Radioactive 

 Material 

FOM Figure of Merit 

GNS Gesellschaft für Nuklear-Service GmbH 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

KERMA  Kinetic Energy Released per unit Mass 

KPA Käytetty polttoaine 

LCG Linear congruential generator 

MCNP Monte Carlo Nuclear Perticle 

MCPR  Minimum Critical Power Ratio 

OL1,OL2 Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

ST Säteilyturvallisuusohje 

STUK Säteilyturvakeskus 

TLD Termoloistedosimetri 

TVO Teollisuuden Voima Oyj 

YVL Ydinturvallisuusohje 
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1 JOHDANTO 

 

Teollisuuden Voima Oyj omistaa Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevat Olkiluoto 1 ja 

Olkiluoto 2 voimalaitosyksiköt. Laitokset ovat tyypiltään kiehutusvesilaitoksia (BWR). 

Laitokset ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin toimittamia ja kaupallinen sähköntuotanto 

alkoi Olkiluoto 1 vuonna 1979 ja Olkiluoto 2 vuonna 1982. Lisäksi rakenteilla on 

painevesityyppiä oleva Olkiluoto 3 laitosyksikkö, jonka käyttöönotto on meneillään. 

Olkiluoto 1 ja 2 käytetty polttoaine säilytetään reaktorista poiston jälkeen reaktorihallin 

polttoainealtaassa, jossa sen annetaan jäähtyä 4-6 vuotta. Tänä aikana sen jälkilämmön-

tuotto ja säteilytasot laskevat sille tasolle, että polttoaine voidaan siirtää käytetyn 

polttoaineen varastoon. KPA-varastossa polttoainetta pidetään jäähtymässä vielä noin 40 

vuotta, jonka jälkeen se siirretään loppusijoitettavaksi. Kaikki Olkiluodon käytetty 

polttoaine sijoitetaan Posiva Oy:n käytetyn polttoaineen loppusijoitustilaan. 

Käytetty polttoaine siirretään reaktorihallin varastoaltaasta laitosyksiköille yhteiseen 

käytetyn polttoaineen varastoon. Siirrot tehdään CASTOR TVO-käytetyn polttoaineen 

siirtosäiliöllä. Siirtojen aikana työntekijät altistuvat polttoaineperäiselle fotonisäteilylle ja 

neutronisäteilylle. Suurinta altistus on ladatun siirtosäiliön dekontaminoinnissa.  

Tällä hetkellä vain työntekijöiden fotonisäteilyannoksia seurataan jatkuvasti. 

Neutroniannosten jatkuvaa seurantaa ei ole koettu tarpeelliseksi, koska neutronisäteilylle 

altistumista tapahtuu vain käytetyn polttoaineen siirtojen yhteydessä. Käytetyn 

polttoaineen siirrot KPA-varastolle aloitettiin vuonna 1988, jolloin todettiin, ettei 

neutroniannostarkkailulle ole tarvetta. 1990-luvulla neutroniannosnopeuksissa tapahtui 

nousua, koska poistopalamaa oli kasvatettu ja jäähtymisaikaa lyhennetty. Ensimmäinen 

mittauskampanja aiheesta tehtiin vuonna 2001. Mittaus toteutettiin jakamalla siirtoihin 

osallistuville työntekijöille neutronidosimetrit, joita käytettiin KPA-siirtokampanjan 

ajan. Kampanjassa siirrettiin viisi KPA-erää. Kirjausrajan ylittäviä annoksia ei havaittu. 

(Luukkonen 2014, 81) 
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Vuosina 2014 ja 2015 tehdyssä mittauskampanjoissa havaittiin, että neutroni-

annosnopeusjakauma siirtosäiliön ympärillä ei ole homogeeninen. Annosnopeuden 

vaihtelu oli kymmeniä µSv/h. (Matilainen 2016, 10–13) Samoin siirtosäiliöstä mitatuissa 

neutroniannosnopeuksissa ja polttoaineen poistopalamissa on ollut nouseva trendi viime 

vuosina. YVL C.2 kohta 736 velvoittaa toiminnan harjoittajan järjestämään työntekijöille 

henkilökohtaisen neutroniannostarkkailun, jos neutronisäteilystä aiheutuva syväannos 

Hp(10) voi poikkeavat tilanteet huomioon ottaen ylittää 0,2 mSv/kk. (STUK 2014b, 15- 

16) 

Tässä diplomityössä tarkastellaan neutronidosimetrian tarpeellisuutta käytetyn poltto-

aineen siirroissa. Tarkastelu perustuu työntekijöiden annosmittauksiin, siirtosäiliöstä 

tehtäviin annosnopeusmittauksiin ja siirtosäilöstä tehtävään MCNP-malliin. Työssä 

esitetään suositukset neutronidosimetrian toteuttamiselle Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköillä. 

Työn toisessa luvussa käydään läpi neutronifysiikan perusteita ja luvussa kolme esitellään 

säteilyn terveysvaikutuksia ja dosimetriassa käytettyjä suureita. Neljännessä luvussa 

käsitellään neutronisäteilyn mittaamista. 

Viidennessä luvussa esitellään BWR-laitoksen polttoaine ja polttoaineen 

neutroniaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käydään läpi polttoaineensiirron kulku. 

Luvussa kuusi esitellään käytetyn polttoaineen siirtosäiliöstä tehdyt mittaukset ja niiden 

tulokset.  

Luvussa seitsemän esitellään Monte Carlo-laskentaa ja käydään läpi työssä käytetty 

laskentamalli. Luvussa kahdeksan esitetään laskennan tulokset. Yhdeksännessä luvussa 

annetaan suositukset neutroniannostarkkailusta. 
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2 NEUTRONIEN VUOROVAIKUTUS AINEESSA 

Neutroni on varaukseton hiukkanen, joka muodostaa protonien kanssa atomiytimen. 

Neutronisäteilyä syntyy ydinreaktiossa. Ydinvoimalaitoksissa neutronisäteilyn lähteitä 

ovat reaktori, käytetty ydinpolttoaine ja neutronitestilähteet. Luonnossa neutronisäteilyä 

esiintyy kosmisessa säteilyssä ja spontaaneissa fissioissa. (Ikäheimonen 2002, 49- 50) 

Neutronisäteily on välillisesti ionisoivaa säteilyä. Neutronit itse eivät ionisoi väliainetta, 

mutta neutronien ja ytimen välisissä reaktioissa syntyy ionisoivaa sekundäärisäteilyä. 

Näitä reaktioita ovat sironnat, kaappausreaktiot ja fissio. (Ikäheimonen 2002, 50)  

Ytimen ja hiukkasen välisen vuorovaikutuksen todennäköisyyttä kuvataan 

vaikutusaloilla. Mikroskooppinen vaikutusala määritellään kohtioon osuvan 

hiukkassuihkun Φ ja vuorovaikutusten todennäköisyyden P avulla. 

𝜎 =
𝑃

Φ
    (2.1) 

Vaikutusalan yksikkö on pinta-alan yksikkö [cm2], koska todennäköisyyttä voidaan 

kuvata neutronin poikkipinta-alan suhteena kohtiossa olevien atomien poikkipinta-alaan. 

Vaikutusalat ovat törmäävän neutronin energian funktioita. Termisillä neutroneilla 

vaikutusala on suhteessa neutronin nopeuteen 1/v, koska neutronin energia on 

verrannollinen nopeuden neliöön. Käytännössä vaikutusala on riippuvainen siitä miten 

kauan neutroni on kohtioytimen vahvan ydinvoiman vaikutusalueella. Neutronin 

energian kasvaessa vuorovaikutustodennäköisyys ei ole enää näin yksinkertainen, vaan 

ytimen kvanttimekaaniset viritystilat voivat kasvattaa vuorovaikutustodennäköisyyksiä. 

Jos neutronin energia on lähellä ytimen viritystilan energiaa, vuorovaikutus-

todennäköisyys voi kasvaa suuresti. Vaikutusalakuvaajissa nämä alueet muodostavat 

teräviä piikkejä, joita kutsutaan resonansseiksi. (Leppänen 2007, 32) 

Kaikille materiaaleille on omat vaikutusalat eri vuorovaikutusreaktioille. 

Vuorovaikutustodennäköisyydet riippuvat myös siitä, miten paljon ja mitä ytimiä 
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neutroni kohtaa. Tätä kuvataan makroskooppisella vaikutusalalla Σ, joka on 

mikroskooppisen vaikutusalan 𝜎 ja atomitiheyden N tulo. Yksikkö on [1/cm]. 

Σ = 𝑁𝜎 =
𝜌𝑁𝐴

𝑀
   (2.2) 

2.1 Sironta 

Neutronin siroaminen voi tapahtua elastisesti tai epäelastisesti. Epäelastisessa sironnassa 

eli (n, n')-reaktiossa osa neutronin liike-energiasta kuluu ytimen siirtämiseen viritystilaan. 

Neutronilla pitää olla riittävästi liike-energiaa, jotta se voi virittää ytimen. Esimerkiksi 

12C ja 16O ytimille kynnysenergiat ovat 5 ja 6 MeV. Vety-ytimille epäelastiset sironnat 

eivät ole mahdollisia. (Ikäheimonen 2002, 53) 

Elastisessa sironnassa neutroni törmää kohtioytimeen ja luovuttaa osan liike-energiastaan 

kohtioytimen liike-energiaksi. Reaktiossa kokonaisliike-energia säilyy. Sironneen 

neutronin energia riippuu ytimen massasta ja törmäyksen kulmasta. (Ikäheimonen 2002, 

52) Yksinkertaisimmillaan tilannetta voidaan havainnollistaa kahden biljardipallon 

törmäyksenä. Riippuen osumakulmasta osuva pallo voi luovuttaa kaiken energiansa tai 

vain osan. 

Kuvassa 2.1 on esitetty vaikutusalat 1H, 12C ja 16O ytimien elastisille sironnoille. 

Varsinkin 1H suuri vaikutusala on tärkeä neutroniannoksen kannalta. Neutroni luovuttaa 

törmätessään energiaa vety-ytimelle eli protonille. Törmäyksissä syntyvät rekyyliprotonit 

ovat voimakkaasti ionisoivia. (Paile 2002, 29) 
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Kuva 2.1 1H, 12C ja 16O vaikutusalat elastisille sironnoille (JANIS, ENDF/B-VII.1, CENDL-3.1) 

 

2.2 Absorptio 

Ydin voi myös kaapata törmäävän neutronin. Syntyvä virittynyt ydin laukeaa jollain 

muulla tavalla, kuin emittoimalla neutronin. Tällaisia reaktioita ovat muun muassa (n,γ), 

(n,p), (n,α), (n,2n). (Ikäheimonen 2002, 54) Absorptioreaktioita voidaan hyödyntää 

neutronisäteilyn mittaamisessa. Tarvitaan aine jolla on suuri vaikutusala 

absorptioreaktiolle, jossa emittoituu varattu hiukkanen. Syntyvät varatut hiukkaset 

voidaan mitata helposti. Käytettyjä reaktioita ovat esimerkiksi 6Li (n,α) 3H ja 10B (n, α) 

7Li (Marttila 1989, 33).  Neutroniannoksen kannalta mielenkiintoisia taas ovat 

14N(n,p)14C ja 1H(n,γ)2H reaktiot (Marttila 1989, 33). Kuvassa 2.2 on esitetty 14N(n,p)14C 

ja 1H(n,γ)2H reaktioiden vaikutusalat. Vaikutusaloista on nähtävissä neutronien 
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mittaamiseen liittyvä ongelma. Vaikutusalat ovat voimakkaasti riippuvia neutronien 

energioista ja vaikutusalat ovat häviävän pieniä nopeille neutroneille. 

 

 

Kuva 2.2 14N ja 1H absorptiovaikutusalat (JANIS, ENDF/B-VII.1) 

 

 

2.3 Fissio 

Fissio on ydinreaktio jossa raskas ydin hajoaa kahdeksi keskiraskaaksi ytimeksi. 

Reaktiossa vapautuu energiaa ja keskimäärin 2,5 fissioneutronia. Raskas ydin voi 

fissioitua spontaanisti tai neutronin törmätessä siihen. Fissio tapahtuu jos törmäävällä 

neutronin liike-energian ja neutronin ja ytimen sidosenergian summa ylittää fission 

kynnysenergian. Fissiossa vapautuva energia jakautuu reaktiotuotteiden liike-energiaksi 

ja säteilyksi. Vapautuva energia on keskimäärin 200 MeV ja se muuttuu reaktorissa 

lämmöksi. Tärkeimpiä reaktoreissa käytettäviä fissiilejä materiaaleja ovat 235U, 233U ja 
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239Pu. Näistä vain 235U esiintyy luonnossa, sen osuus luonnonuraanista noin 0,72 %, muita 

syntyy reaktorissa fertiileissä kaappauksissa. (Ikäheimonen 2002, 55–58) Kuvassa 2.3 on 

esitetty kyseisten materiaalien fissiovaikutusalat. 

Ydin voi myös fissioitua spontaanisti. Reaktio on mahdollinen kaikille raskaille ytimille 

ja spontaanin fission puoliintumisajat ovat sitä lyhempiä mitä raskaammasta ytimestä on 

kyse. (Kalli H. 2012, 20)  

 

Kuva 2.3 235U, 238U ja 239Pu fissiovaikutusalat (JANIS, ENDF/B-VII.1) 
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3 SÄTEILYN TERVEYSVAIKUTUKSET 

Ionisoiva säteily on haitallista. Haitan suuruuden arviointi ei kuitenkaan ole 

yksinkertaista. Haittaan vaikuttavat mm. säteilyn laatu, annosnopeus, säteilyannos, 

altistuksen laajuus ja yksilön ominaisuudet. Säteilyn haittavaikutukset voidaan jakaa 

kahteen ryhmään: deterministisiin ja stokastisiin haittavaikutuksiin. Kuva 3.1 esittää 

näiden eroja säteilyannoksen funktiona. 

 

Kuva 3.1 Säteilyn haittavaikutusten todennäköisyys annoksen funktiona (vihreä: deterministiset 

vaikutukset), (musta: stokastiset vaikutukset) (Paile 2002, 44) 

 

Stokastisen haitan eli säteilyn pitkäaikaisvaikutusten riski kasvaa tasaisesti annoksen 

kasvaessa. Deterministisellä haitalla eli välittömillä haittavaikutuksilla kuvassa on kuvan 

3.1 mukaisesti selkeä kynnysarvo, minkä ylityttyä haitta ilmenee. (Paile 2002, 44–45) 

3.1 Deterministiset haittavaikutukset 

Deterministisillä haittavaikutuksilla tarkoitetaan säteilyn suoria haittavaikutuksia, kuten 

säteilysairaus ja säteilypalovammat. Deterministiset haittavaikutukset liittyvät suuriin 

kerta-annoksiin, joita ydinvoimalassa voi aiheutua lähinnä onnettomuustilanteissa. 

Haitan suuruuteen vaikuttavat annosnopeus ja annoksen suuruus. Kuvan 3.1 vihreä käyrä 

kuvaa deterministisiä haittavaikutuksia. Nähdään, että pienillä annoksilla haittaa ei ole, 

mutta kynnysarvon jälkeen haitan suuruus kasvaa nopeasti. Kynnysarvo ja vaste ovat 

yksilökohtaisia. (Paile 2002, 44) Säteilysuojelun kannalta yksilön suojaaminen 
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deterministisiltä vaikutuksilta on erittäin tärkeää. ST 7.2 ohjeessa on määrätty 

vuosiannosrajat eri henkilöryhmille, muista kuin luonnollisista lähteistä peräisin olevalle 

säteilylle. (STUK 2014a, 4). Rajat on esitetty taulukossa 3.1. Yksilönsuojaperiaatteen 

mukaisesti yksilölle asetettuja annosrajoja ei tulisi ylittää.  

Taulukko 3.1 Vuosiannosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 

Annosraja Säteilytyötä 

tekevät 

työntekijät 

16 vuotta täyttäneet, mutta 

alle 18-vuotiaat opiskelijat 

ja harjoittelijat 

Väestö 

Efektiivinen annos (mSv/vuosi)    

 keskiarvo viiden vuoden 

aikana 

20 - - 

 yhden vuoden aikana 

 

50 6 1 

Ekvivalenttiannos (mSv/vuosi)    

 silmän mykiö 150 50 15 

 iho 500 150 50 

 kädet ja jalat*) 500 150 -**) 

*) Kämmenet, kämmenselät, sormet, ranteet ja kyynärvarret sekä jalkaterät ja nilkat. 

**) Annosrajaa ei ole erikseen määritetty, mutta ihon ekvivalenttiannoksien raja 

koskee myös käsien ja jalkojen ihoa. 

 

3.2 Stokastiset haittavaikutukset 

Stokastisilla haittavaikutuksilla tarkoitetaan tilastollisia haittavaikutuksia. Ne johtuvat 

säteilyn solutasolla aiheuttamista muutoksista. Stokastisilla haittavaikutuksilla ei ole 

kynnysarvoa, vaan haitan oletetaan kasvavan annoksen kasvaessa. Tämä oletus on valittu, 

sillä matalilla annoksilla haittaa ei voida osoittaa, eikä toisaalta poissulkea. 

Haittavaikutusten riski riippuukin koko elinaikana saadusta annoksesta. Säteilysuojelun 

kannalta väestöryhmän saama kollektiivinen annos on merkittävä. Vaikka yksilön riski 

on matala suurillakin annoksilla, voi väestöryhmän kokonaishaitta olla merkittävä jo 

pienillä yksilöannoksilla. Kun suuri väestöryhmä altistuu säteilylle, kasvaa 

todennäköisyys sille, että joku ryhmästä saa haittavaikutuksia. Taulukossa 3.1 esitetyt 

annosrajat väestölle ovat huomattavasti matalammat kuin työntekijöille määritellyt rajat. 

Stokastisia haittoja ovat erilaiset perinnölliset haitat ja syöpä. (Paile 2002, 45—46)  
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Säteilyn haittavaikutusten takia on säteilyaltistumista pyrittävä rajoittamaan. YVL-

ohjeessa STUK vaatii toiminnanharjoittajaa toteuttamaan ALARA-ohjelman, jonka 

avulla pyritään rajoittamaan säteilytyöntekijöiden säteilyannoksia. (STUK 2014b, 7) 

Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköillä kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo on 1,9 

manSv/GW. Tämä tarkoittaa OL1 (880MW) ja OL2 (880 MW) osalta, että työntekijöiden 

kollektiivinen säteilyannos ei saa ylittää 1,7 manSv. Tämän lisäksi määritellään 

matalampia tavoitteita riippuen vuosihuoltojen kestoista. Työntekijöiden yksilöannokset 

pyritään ALARA-periaatteen mukaisesti pitämään niin alhaisina, kuin on käytännöllisin 

toimin mahdollista. (Hirvonen 2016, 7-8) 

3.3 Neutronisäteilyn biologiset vaikutukset 

Neutronisäteily voidaan jakaa annosvaikutuksen perusteella karkeasti kahteen ryhmään: 

termisiin ja nopeisiin neutroneihin. Molemmilla ryhmillä on merkitystä, sillä myös pieni-

energiset neutronit ovat erittäin läpitunkevia. (Delgago, 10) 

Nopeilla neutroneilla annoskertymä syntyy neutroneiden törmätessä elastisesti kudoksen 

kevyisiin atomeihin, jolloin neutroni luovuttaa osan energiastaan kudokseen. Taulukosta 

3.2 nähdään, että kudos on suurelta osin happea, vetyä ja hiiltä. Kerroin f kuvaa neutronin 

sironnassa kohdenuklidille siirtyvän keskimääräisen energian osuutta. (Marttila 1989,32) 

Taulukosta nähdään, että neutroniannoksen kannalta tärkeintä on siroaminen vety-

ytimistä.  

Taulukko 3.2 Kudoksen koostumus (Marttila 1989, 32) 

alkuaine massaosuus [%] N, atomia/kg f 

happi 71,39 2,69x1025 0,111 

hiili 14,89 6,41x1024 0,142 

vety 10,00 5,98x1025 0,500 

typpi 3,47 1,49x1024 0,124 

natrium 0,15 3,93x1022 0,080 

kloori 0,10 1,70x1022 0,053 

 

Termisillä neutroneilla sironnoilla ei ole annosvaikutusta, sillä termisten neutronien liike- 

energiat ovat samoja ympäröivän kudoksen atomien lämpöliikkeen kanssa, jolloin 
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sironnoissa ei siirry merkittävästi energiaa. Termisillä neutroneilla annoskertymä syntyy 

14N(n,p)14C ja 1H(n,γ)2H -reaktiosta. (Marttila 1989, 33) 14N(n,p)14C -reaktiossa 

vapautuva sidosenergia on 0,63 MeV, josta 0,58 MeV siirtyy protonin liike-energiaksi. 

1H(n,γ)2H -reaktiossa vapautuu 2,22 MeV energiaa, joka jakautuu deuteronin ja 

gammafotonin kesken. Vaikka 1H kaappausvaikutusala on pienempi, kuin 14C:llä ovat 

vedyn kaappaukset silti merkittävämpiä. Syntyneet gammafotonit absorboituvat 

pääsääntöisesti ympäröivään kudokseen. (Podgoršak 2006, 177–178)  

Edellä kuvatuissa reaktiossa neutronin liike-energia siirtyy yleisimmin protonille, joka on 

voimakkaasti ionisoiva hiukkanen. Koska kudoksesta noin 70 % on vettä, protoni osuu 

todennäköisimmin vesimolekyyliin ja hajottaa sen. Hajoamisreaktion tuloksena syntyy 

hydroksyyli- ja vetyatomiradikaaleja, jotka voivat katkaista molekyylien välisiä sidoksia. 

Vaarallisinta on, jos vapaa radikaali reagoi DNA-molekyylin kanssa. Tämä voi johtaa 

DNA-juosteen katkeamiseen tai muihin DNA-rakenteen muutoksiin. Vapaat radikaalit 

voivat myös reagoida keskenään ja muodostaa uusia molekyylejä kuten vetyperoksidia. 

Vetyperoksidi on voimakas hapetin, joka voi aiheuttaa vaurioita solussa. (Paile W. 2002, 

29–31) 

Noin 30 % todennäköisyydellä ionisoivan hiukkasen reitti kulkee suoraan solun läpi. Jos 

hiukkanen osuu solun tumaan, se voi aiheuttaa vaurioita DNA:ssa. Tuloksena voi olla 

eriasteisia DNA-juosteen vaurioita. Vaurioitumisen jälkeen solu voi kuolla, sen perimä 

voi vaurioitua, se voi muuntua syöpäsolun esiasteeksi, menettää jakaantumiskyvyn tai 

korjata vaurion. Voimakkaasti ionisoivat hiukkaset aiheuttavat yleensä vaikeasti 

korjattavia vaurioita DNA:ssa ja johtavat usein solun kuolemaan. (Paile W. 2002, 31–32) 

 

 

 

 



22 

 

3.4 Dosimetriasuureet 

Dosimetriasuureita käytetään arvioitaessa säteilykentän voimakkuuden ja säteilyn 

aiheuttamien todellisten tai potentiaalisten terveysvaikutusten suhteita.  Suureet jaetaan 

säteilyenergian muuntumista ja energian absorboitumista mittaaviin suureisiin. Lisäksi 

on johdettu suureita säteilysuojelutarkoituksiin, jotka sisältävät tilastollisia elementtejä 

haitan arvioimiseksi. (Ikäheimonen 2002, 69) 

3.4.1 Absorboitunut annos 

Energian siirtymistä aineeseen kuvaa absorboitunut annos D. Absorboitunut annos 

määritelmän mukaisesti massa-alkioon dm absorboitunut keskimääräinen energia d𝜀.̅ 

Absorboituneen annoksen yksikkö on JKg-1 ja yksikkö gray [Gy].  

 

𝐷 =
d�̅�

d𝑚
   (3.1) 

3.4.2 Kerma 

Kerma kuvaa varauksettomien hiukkasten luovuttamaa energiaa massayksikköä kohden. 

𝐾 =
d𝐸tr

d𝑚
   (3.2) 

Neutroneille kerma voidaan laskea seuraavasti. 

𝐾 = ∫ Φ𝐸
𝜇𝑡𝑟

𝜌
𝐸 𝑑𝐸  (3.3) 

Missä: Φ𝐸 on neutronivuo, 
𝜇𝑡𝑟

𝜌
 on energia-absorption massakerroin väliaineessa, E on 

säteilyn energia. (Ikäheimonen 2002, 70–71) Kermaa käytetään yleisesti dosimetrisissa 

mittauksissa (Ikäheimonen 2002, 75). Myös kerman yksikkö on gray. 

3.4.3 Annosekvivalentti 

Annosekvivalentti H tarvitaan, jotta eri säteilylähteistä peräisin olevia annoksia voitaisiin 

vertailla. Tämä tehdään vertaamalla tarkasteltavan säteilyn vaikutuksia perussäteilyn 

vaikutuksiin. Perussäteilyksi on valittu 200 keV röntgensäteily. Näiden suhteita 
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vertaamalla on saatu joukko kertoimia, joilla voidaan kuvata tietynlaisen ja tietyn 

energisen säteilyn biologista vaikutusta. Taulukossa 3.3 on eri säteilylaatujen laatutekijät. 

(Ikäheimonen 2002, 77–78). 

𝐻 = 𝑄𝐷   (3.4) 

 

Taulukko 3.3 Säteilyn laatukertoimet eri säteilylajeille (Stabin 2007, 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annosekvivalentin laatukertoimet ovat likiarvoja, koska käytännössä absorboituneen 

annoksen energiajakaumaa ei yleensä tunneta. Annosekvivalenttia saa käyttää vain 

säteilysuojelu tarkoituksiin ja eri säteilylajien vaikutusten arviointiin annosrajojen 

puitteissa. (Ikäheimonen 2002.1, 78–79) 

3.4.4 Henkilöannosekvivalentti 

Henkilöannosekvivalenttia HP(d) käytetään arvioitaessa säteilyn vaikutusta kudoksiin tai 

elimiin. Kovalle säteilylle käytetään tarkastelusyvyytenä 10 mm:ä. Kovalla säteilyllä 

tarkoitetaan gamma- ja röntgensäteilyä. HP(10) eli syväannos soveltuu syvällä kehossa 

oleville elimille, joiden annos koostuu kovasta säteilystä. HP(0,07) eli pinta-annosta 

käytetään kovalle ja pehmeälle säteilylle. Se soveltuu ihon annosekvivalentin 

arvioimiseen. (Ikäheimonen 2002, 85) 

Säteilylaji Laatutekijä Q 

Röntgen-, fotoni- ja beetasäteily 1 

Alfahiukkaset, fissiofragmentit,  

raskaat ytimet 

 

20 

Neutronit (tuntematon energia) 10 

Korkea energiset protonit 10 
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3.4.5 Vapaa annosekvivalentti 

Vapaa annosekvivalentti H*(d) tietyssä säteilykentän pisteessä on todellista kenttää 

vastaavan suuntaisen laajan kentän aiheuttama annosekvivalentti kudosvastineesta 

tehdyssä pallossa, jonka halkaisija on 30 cm ja joka on sijoitettu kenttään siten, että 

mittapiste on syvyydellä d pallon pinnasta. Yleensä mittaussyvyytenä käytetään 10 mm:ä. 

Vapaata annosekvivalenttia käytetään arvioitaessa kovan sähkömagneettisen säteilyn 

vaikutusta. (Ikäheimonen 2002, 84–85) Säteilysuojelutarkoituksiin käytetyt annos-

nopeusmittarit mittaavat vapaata annosnopeusekvivalenttia. Vapaa annos-

nopeusekvivalentti voidaan muuttaa henkilöannosekvivalentiksi liitteessä 5 esitetyillä 

kertoimilla. 

3.4.6 Ekvivalenttiannos 

Elimen tai kudoksen ekvivalenttiannos voidaan määrittää kertomalla kudoksen 

keskimääräinen absorboitunut annos säteilyn laatutekijällä, kuten yhtälössä 3.4. Tämä on 

kuitenkin käytännössä mahdotonta, koska laatutekijän laskemiseksi pitäisi tuntea säteilyn 

energiaspektri kyseisessä kudoksessa. Siksi ICRP on määrittänyt painotuskertoimet eri 

säteilylaaduille. Kertoimet ovat hyvin karkeita, eikä niitä saa käyttää kuin käytännön 

säteilysuojelulaskuihin. (Ikäheimonen 2002.1, 80–81) 

Nyt elimen tai kudoksen ekvivalenttiannos voidaan laskea yhtälöllä 3.5, käyttämällä 

taulukon 3.4 painotuskertoimia. 

𝐻𝑇,𝑅 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅𝑅    (3.5) 
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Taulukko 3.4  Eri säteilylajeille käytetyt painotuskertoimet 

Säteilylaatu wR 

Fotonit, kaikki energiat 1 

Elektronit, kaikki energiat 1 

Neutronit,energia  

 alle 10 keV 5 

 vähintään 10 keV ja enintään 100 keV 10 

 yli 100 keV ja enintään 2 MeV 20 

 yli 2 MeV ja enintään 20 MeV 10 

 yli 20 MeV 5 

 Protonit, energia yli 2 MeV 5 

Alfahiukkaset, fissiofragmentit, raskaat ytimet 20 

 

Neutronisäteilyn aiheuttavan ekvivalenttiannoksen laskemiseksi voidaan myös käyttää 

yhtälön 3.6 mukaista jatkuvaa funktiota, missä E on neutronin energia. (STUK 2014,10) 

𝑤𝑅 = 5 + 17𝑒−(ln(2𝐸))2/6  (3.6) 

 

3.4.7 Efektiivinen annos 

Efektiivisellä annoksella arvioidaan säteilyn aiheuttamia satunnaisia haittavaikutuksia.  

Painotuskertoimia wT käytetään, kun lasketaan yhteen eri kudosten ja elimien 

ekvivalenttiannoksia kokokehoannoksiksi. (Ikäheimonen 2002, 81) Painotuskerroin wT 

on karkeasti kääntäen verrannollinen todennäköisyyteen, jolla 1 Sv annos aiheuttaa 

vertailuihmisen kyseisessä elimessä vaurion, joka johtaa kuolemaan. Painotuskertoimet 

perustuvat laajaan viitepopulaatioon, jossa on yhtä monta miestä ja naista, sekä laaja 

ikäjakauma.  (Ikäheimonen 2002, 82) 

𝐸 = ∑ 𝑤T𝐻TT = ∑ 𝑤TT ∑ 𝑤RR 𝐷T,R   (3.7) 
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Taulukko 3.5 Painotuskertoimet elimille ja kudoksille 

Kudos tai elin wT Kudos tai elin wT 

Sukurauhaset 0,20 Maksa 0,05 

Punainen luuydin 0,12 Ruokatorvi 0,05 

Paksusuoli 0,12 Kilpirauhanen 0,05 

Keuhkot 0,12 Iho 0,01 

Mahalaukku 0,12 Luun pinta 0,01 

Virtsarakko 0,05 Muut kudokset 0,05 

Rintarauhaset 0,05   
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4 NEUTRONISÄTEILYN MITTAAMINEN JA TYÖSSÄ 

KÄYTETYT MITTALAITTEET 

4.1 Neutronisäteilyn mittaaminen 

Neutronisäteilyn mittaaminen on vaikeaa. Neutronit ovat varauksettomia hiukkasia, ne 

eivät vuorovaikuta elektronien kanssa, kuten fotonit ja niiden vuorovaikutus-

todennäköisyydet voimakkaasti neutronin energiasta. Neutroneita ei siis voida havaita 

suoraan, mutta niiden aiheuttamat ydinreaktiot voidaan havaita. Neutronien mittaamiseen 

käytetään materiaaleja, joilla on suuri vuorovaikutustodennäköisyys reaktiolle, jossa 

syntyy varautuneita hiukkasia. Syntyneet varautuneet hiukkaset voidaan havaita. 

Neutroniannosnopeuden määritykseen haastetta lisää se, että vuorovaikutus-

todennäköisyydet laskevat energian kasvaessa, mutta neutronien annosvaste taas kasvaa 

energian kasvaessa. (Delgado, 10) 

Neutronisäteilyn mittaamisessa käytetään mm. 10B(n,α)3H ja 6Li(n,α) 7Li -reaktioita ja 

kimmoista sirontaa väliaineen protoneista. Muita käytettyjä reaktioita ovat 

kaappausreaktiot ja fissioreaktiot. Tällöin mitataan syntyneitä ytimiä tai fissiotuotteita. 

Alfahiukkaset ja protonit voidaan havaita ionisaatiokammioilla, verrannollisuus-

laskureilla tai tuikeilmaisimilla (Stabin 2007, 159–160). Nopeiden neutronien mittaa-

miseksi neutronit on ensin hidastettava, jotta havainnointiin tarvittavat reaktiot olisivat 

mahdollisia. Tähän käytetään vetypitoista materiaalia, esimerkiksi polyeteeniä. (Marttila 

1989,92) 

Yleinen tapa mitata neutroniannosnopeutta on ympäröidä BF3-laskuri polyeteenillä. 

Käytettäessä n. 15 cm hidastinta mittarin vaste on likimain verrannollinen annos-

ekvivalenttinopeuteen laajalla energia-alueella termisistä energioista aina 8–15 MeV:iin 

asti. (Marttila 1989, 93) 
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4.2 Työssä käytetyt mittalaitteet 

4.2.1 TL-dosimetri 

Termoloistedosimetri on passiivinen annosmittari, joten annos saadaan tietää vasta 

luennassa. Säteilytettäessä termoloistekidettä osa säteilyn energiasta varastoituu 

kiteeseen metastabiileihin energiatiloihin. Kuva 4.1 havainnollistaa prosessia. 

Alkutilanteessa kiteen valenssivyöllä on elektroneja. Kun kidettä säteilytetään elektroni 

voi nousta johtavuusvyölle ja valenssivyölle jää aukko. Elektroni voi pudota 

johtavuusvyöltä vöiden välillä olevaan loukkuun. Samoin aukko voi liikkua varauksen 

tavoin ja nousta loukkuun. Loukkuja eli paikallisia energiatiloja voidaan synnyttää 

termoloistekiteeseen lisäämällä kiteeseen sopivia epäpuhtauksia. (Ikäheimo. 2002, 132) 

Kun dosimetrin annos halutaan lukea, kidettä kuumennetaan, jolloin loukkuihin jääneet 

elektronit ja aukot putoavat takaisin valenssivyölle, samalla vapautuu energiaa valona. 

Vapautuva valo voidaan lukea valomonistinputkella. Luennassa saadaan tuloksena 

hehkukäyrä, joka kertoo vapautuneiden luminenssien määrän kiteen hehkutuslämpötilan 

funktiona. Annos määritetään integroimalla hehkukäyrä. (Haapala 1987, 5) Yleisimpiä 

termoloisteaineita ovat LiF, Li2B4O7 ja CaSO4 (Ikäheimonen. 2002, 132). 

 

Kuva 4.1 TL- dosimetrin toiminta. a) alkutilanne b) säteilytys c) luenta 

 

TL-dosimetrilla voidaan mitata neutroniannosta. Mittaus perustuu neutronisäteilylle eri 

tavoin herkkien TLD-kiteiden käyttöön. Neutroniherkkiä kiteitä ovat Li2B4O7- ja 6LiF-

kiteet. 7LiF-kiteen vaste neutroneille taas on erittäin pieni. Mittaussignaali saadaan LiB-

kiteessä (n-α)-reaktiosta, jossa syntyy α-hiukkanen ja 7Li-ydin. 6LiF-kiteessä vaste 
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saadaan (n-t)-reaktiosta, jossa syntyvät α- ja 3H-hiukkaset. Käytössä olevat LiB ja LiF-

kiteiden 1/v-vaikutusalasuhde neutroneille käyttäytyy samoin kuin kudoksen. TL- 

dosimetrit havaitsevat kohtuullisesti termisiä neutroneja, mutta eivät nopeita. Nopeille 

neutroneille dosimetrimateriaalien kaappausvaikutusalat laskevat häviävän pieniksi ja 

lisäksi neutronien annosvaikutus muodostuukin sironnoista vetyatomeista. (Delgado, 19) 

Yleensä aina mitattaessa neutronisäteilyä ollaan tekemisissä myös fotonisäteilyn kanssa. 

Tällöin on huomioitava, että eri TLD-kiteillä on erilaiset herkkyydet fotonisäteilylle ja 

neutroneille epäherkkä 7LiF-kide reagoi myös neutroneihin. 7LiF sisältää aina pieniä 

pitoisuuksia 6Li. Sao Paulon yliopiston tutkijat säteilyttivät dosimetrimateriaaleja yhtä 

voimakkailla neutroni- ja fotonilähteillä. Tässä kokeessa havaittiin, että 20,9 % 7LiF-

kiteen annoksesta oli peräisin neutroneista. (Paiva F et al. 2015, 5) Tämä voi johtaa 

neutroniannoksen aliarvioimiseen ja fotoniannoksen yliarvioimiseen. Tästä syystä 

dosimetrit on aina kalibroitava mitattaessa fotoni–neutroni-kenttiä ja kalibrointi on 

voimassa vain saman energisissä kentissä. 

Henkilökohtaiseen annosvalvontaan Olkiluodossa käytetään TL-dosimetreja. 

Normaalisti käytössä on Rados/Alnor-TLD. Huoltoseisokkien aikana käyttöön otetaan 

Harshaw-TL-dosimetreja. Tarvittaessa voidaan myös käyttää Harshaw–Albedo 

dosimetreja neutroniannoksen määrittämiseen. (Matilainen 2016, 9, 19, 22, 24) Kuvassa 

4.2 on esitetty Alnor-dosimetrin rakenne. 

 

Kuva 4.2 Alnor TVO- dosimetri. a) dosimetrikotelo b) pilleriluistinkotelo c) dosimetrikotelon 

kansi d) pilleriluisti 
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4.2.2 Albedo-dosimetri 

Albedo-dosimetri kehitettiin aikoinaan ratkaisuksi nopeiden neutronien havainnointiin. 

Tarkoituksena on parantaa dosimetrin vastetta nopeille neutroneille käyttämällä kehoa 

moderaattorina ja mittaamalla kehosta sironneita neutroneita eli albedo-neutroneita. 

Harshaw–Albedo-dosimetrissa on kaksi 6LiF:Mg, Ti ja 7LiF:Mg, Ti paria. Kuva 4.3 

esittää albedo-dosimetrin toimintaa. Dosimetrikotelossa on etupuolella ikkuna suoraan 

tulevan säteilyn mittaamiseen ja takapuolella ikkuna kehosta sironneiden eli albedo-

neutronien mittaamiseen. Muuten kotelo on valmistettu boorimuovista. Punaiset viivat 

kuvaavat neutronisäteilyä. Etuikkuna rekisteröi hitaita neutroneja. Nopeille neutroneille 

vaste taas on huono. Kehosta sironneet neutronit osuvat albedo-ikkunan kohdalla oleviin 

kiteisiin. Punaiset katkoviivat kuvaavat neutroneita jotka absorboituvat boorimuoviin ja 

joita ei havaita. On mahdollista, että jotkin nopeat neutronit voivat hidastua 

boorimuovissa ja osua albedo-kiteisiin. Mustat viivat kuvaavat fotonisäteilyä. 

Fotonisäteily voi tulla joko suoraan lähteestä tai sirota kehosta. 6LiF ja 7LiF ovat 

kemiallisesti samanlaisia kiteitä ja niiden fotonivasteet ovat samat. (Tynkkynen 2007, 16) 

 

Kuva 4.3 Albedo-dosimetrin periaatekuva 

 

Vaikka albedo-menetelmä parantaa dosimetrin energiavastetta on nopeiden neutroneiden 

havainnointi edelleen puutteellista. Termisellä alueella neutroneista noin 80 % siroaa 
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takaisin, mutta 1 MeV neutroneista enää vain 20 % havaitaan. Albedo-dosimetrin 

energiavaste onkin hyvä noin 10 keV asti, jonka jälkeen se romahtaa jyrkästi. 

Tuntemattomissa energiakentissä on dosimetri aina kalibroitava käyttöpaikkakohtaisesti. 

(Delgado A, 19–20) Kuvassa 4.4 on esitetty Harshaw–Albedo-dosimetrin rakenne. 

 

Kuva 4.4 Harshaw–Albedo-dosimetri a) dosimetri edestä b) dosimetrin takaosa c) pilleriluisti d) 

dosimetrikotelo (Tynkkynen 2007, 20) 

 

4.2.3 DMC 3000- elektroninen dosimetri 

Tällä hetkellä elektronisia dosimetreja käytetään Olkiluodossa vain fotonisäteilyn 

mittaamiseen. Testikäyttöön on hankittu Mirionin DMC 3000-dosimetreja, joihin 

voidaan liittää lisäosa neutronien mittaamiseen. Elektronisen dosimetreja käytetään TL-

dosimetrien rinnalla, koska ne mahdollistavat reaaliaikaisen annosseurannan ja annos- ja 

annosnopeushälytysten käytön. (Nurmela 2016, 2) TL-dosimetreilla luentaväli on yksi 

kuukausi, joten annoskehitykseen on käytännössä mahdotonta puuttua nopeasti.  

Elektronisissa neutronidosimetreissa käytetään yhtä tai useampaa puolijohdeilmaisinta, 

jotka peitetään 10B tai 6Li:lla varattujen hiukkasten tuottamiseksi. Yleensä detektori 

peitetään myös vetypitoisella aineella kuten polyeteenillä, jotta detektorin vastetta 

nopeille neutroneille saataisiin paremmaksi. DMC 3000 neutronimodulin energiavaste on 
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esitetty liitteessä 1. Dosimetrit toimivatkin hyvin termisille ja nopeille yli 1 MeV 

neutroneille. Ongelmana on alue 10 keV–1 MeV, jossa vaste on heikko. Tämä johtuu 

siitä, että tällä alueella rekyyliprotonien energiat ovat heikkoja ja niiden on vaikea 

kulkeutua puolijohdekiteen aktiiviselle alueelle. Tämän lisäksi matalaenergisten 

protonien aiheuttamat pulssit ovat lähellä fotonien aiheuttamia, jotka suodatetaan pois. 

Ratkaisuna tähän on kompensoida annosta yliarvioimalla termisiä neutroneita tai 

lisäämällä detektorien määrää dosimetrissa. (Delgado A, 22–23) 

 

4.2.4 Studsvik 2222A Digipig neutroni-ilmaisin 

Studsvik 2222A Digipig neutroni-ilmaisimessa on booritrifluoridi BF3-täytteinen 

verrannollisuuslaskuri. Laskuri on ympäröity kaksinkertaisella polyeteenistä 

valmistetulla hidastimella. Hidastinkerrosten välissä on boorimuovista valmistettu 

sylinteri, joka rei'itetty siten, että aukkojen osuus pinta-alasta on 11,3 % (Marttila O. 

1989, 93). Rakenne on esitetty kuvassa 4.5. Digipig mittaa vapaata annos-

nopeusekvivalenttia H*(10). Digipig soveltuu neutroneiden mittaamiseen laajalla 

alueella 0,025 eV- 17 MeV. Liitteessä 1 on esitetty Digipig- mittarin neutronienergiavaste 

ja ero ideaalivasteeseen. Nähdään, että mittarin vaste on lähes verrannollinen 

annosekvivalenttinopeuteen. Digipig tallentaa mittauksista 5 min välein jakson 

keskiarvon ja mittausdata voidaan siirtää tietokoneelle. (KWD Nuclear Instruments, 2) 
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Kuva 4.5 Neutron monitor 2222A Digipig monitorin rakenne (Wedholm Medical AB 2009, 15) 

 

4.3 Neutroniannoksen määrittäminen dosimetrilla 

Neutronisäteilystä aiheutuvan annoksen määrittäminen on yksi dosimetrian 

vaativimmista tehtävistä (Ikäheimonen 2002,75). Tämä johtuu siitä, että dosimetrien 

vaste on riippuvainen säteilyn energiasta, mutta energiajakaumaa ei yleensä tunneta. 

Neutronisäteilyn energiajakaumaan vaikuttavat lähde, säteilysuojaukset ja rakenne–

materiaaleista aiheutuva siroaminen lähteen ja työkohteen lähellä (Pang et al. 2016, 2). 

Lisäksi ollaan yleensä tekemisissä myös fotonisäteilyn kanssa. 

Mittaussuureena neutronisäteilyn annosmäärityksissä käytetään henkilöannos-

ekvivalenttia Hp(10). Taulukkoon 4.1 on listattu annosrekisteriin kirjattavien 

säteilyannosten kirjausrajat. Säteilyannoksen seurantajakson pituus on 1 kk. Jos 

seurantajakson aikana saatu annos on pienempi kuin kirjausraja, annos kirjataan 

rekisteriin tuloksena 0 mSv. (STUK 2014b,17) 
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Taulukko 4.1 Säteilyannosten kirjausrajat (STUK 2014b, 17) 

Annostyyppi Kirjausraja 

[mSv/kk] 

Syväannos Hp(10) 0,1 

Neutroniannos Hp(10) 0,2 

Pinta-annokset, sormiannos Hp(0,07) 1 

Silmäannos 1 

Kilpirauhasannos 2 

 

4.3.1 Dosimetrien kalibrointi neutronisäteilylle 

Tällä hetkellä TL-dosimetrit kalibroidaan neutronisäteilylle kaksivaiheisesti. Dosimetrin 

peruskalibrointi on tehty Saksassa Physikalisch-Technische Bundesanstaltissa (PTB) 

252Cf(D2O, Cd)-lähteellä, josta dosimetrille lasketaan kalibrointikerroin. (Matilainen 

2014, 2) Alnor TVO-dosimetrin kalibrointikerroin on määritetty yhtälön 4.1 mukaisesti, 

missä Dv on kalibrointilähteellä säteilytetty tunnettu annos, Q1 on LiB kiteen 

taustavähennetty arvo ja Q2,3 ka on LiF kiteiden taustavähennetty keskiarvo. 

𝑘1 =
𝐷𝑣

(𝑄1−𝑄2,3 𝑘𝑎)
   (4.1) 

Harshaw–Albedo-dosimetrin kalibrointikerroin määritetään yhtälöstä 4.2, missä 𝐷𝑣 on 

vakiosäteilyttäjän antama annos, 𝑄2,𝑣 annosta vastaava lukijalaitteen signaali. 𝐻𝑃(10)𝑛 

on mittanormaalilaboratoriossa säteilytetty neutronisyväannos ja (𝑄1 − 𝑄2) on kiteiden 

1 ja 2 signaalien erotus kyseisellä neutroniannoksella. (Tynkkynen 2007, 18) 

𝑘1 =
𝑄2,𝑣×𝐻𝑃(10)𝑛

𝐷𝑣×(𝑄1−𝑄2)
   (4.2) 

Peruskalibroinnin lisäksi dosimetreille määritellään käyttöpaikkakohtaiset korjaus-

kertoimet kkp, jolla huomioidaan työkohteen ja kalibrointisäteilyn erilaiset 

energiajakaumat. Yhtälössä 4.3 korjauskerroin saadaan annosnopeusmittausten 

perusteella määritetyn laskennallisen annoksen Dn ja dosimetrilla mitatun annoksen Dd 

suhteesta. 
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𝑘2 =
𝐷𝑛

𝐷𝑑
    (4.3) 

4.3.2 Annoslaskenta 

Neutronisäteilyn aiheuttama syväannoksen Hp(10) mittaamiseen käytetään Olkiluodossa 

Harshaw–Albedo tai Rados/Alnor TL-dosimetreja. (Matilainen 2016, 9) Neutroniannos 

lasketaan vertaamalla neutroniherkkyyksiltään erilaisilla kiteillä mitattuja annoksia ja 

korjaamalla tulosta tarvittavilla korjauskertoimilla. Osa termoloisteaineen aukkojen ja 

elektronien vapautumisista tapahtuu jo huoneenlämmössä. Tätä informaation menetystä 

kutsutaan häipymäksi ja se otetaan laskennassa huomioon häipymänkorjauskertoimella. 

(Ikäheimonen 2002, 133) Neutroniannoksen laskemiseksi määritetään käyttöpaikka-

kohtainen korjauskerroin, jolla otetaan huomioon annoksen energiariippuvuus. 

Harshaw–Albedo-dosimetreissa termoloisteaineena käytetään 6LiF:Mg, Ti ja 7LiF:Mg, 

Ti. 6LiF-kiteet on rikastettu 6Li-suhteen ja kide reagoi neutroni- ja fotonisäteilyyn. Toinen 

kide rikastetaan 7Li suhteen. Dosimetrikotelo on boorimuovia ja siinä on ikkunat lähteestä 

tuleville ja kehosta sironneille neutroneille. Neutroniannos lasketaan yhtälöllä 4.4. 

𝐷𝑁 = 𝑘1𝑘2𝑓(𝐷1 − 𝐷2)   (4.4) 

Missä k1 on kalibrointikerroin neutronisäteilylle, k2 on käyttöpaikkakohtainen 

kalibrointikerroin, f on häipymäkorjauskerroin, D1 ja D2 ovat kiteestä 1 ja 2 mitatut 

signaalit. 

 

Rados/Alnor TVO-dosimetrissa käytetään Li2B4O7:Mn, Si ja 7LiF:Mg, Ti kiteitä. 

Neutroniannos lasketaan yhtälöllä 4.5. 

𝐷𝑁 = 𝑘1𝑘2(𝐷1 − 𝐷2 𝑗𝑎 3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  (4.5) 

Missä, k1 on kalibrointikerroin neutronisäteilylle, k2 on käyttöpaikkakohtainen 

kalibrointikerroin, D1 on mitattu annos kiteestä 1 (LiB) ja D2 ja 3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  on kiteistä 2 ja 3 

mitattujen annosten keskiarvo (LiF). 
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5 KÄYTETTY POLTTOAINE 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti BWR-polttoaineen ominaisuuksia ja käytetyn 

polttoaineen neutronilähteeseen vaikuttavat seikat. Luvussa käydään myös läpi käytetyn 

polttoaineen siirto Olkiluodossa työvaiheittain. Tässä luvussa ja myöhemmin 

mallinnuksissa käytetyt polttoainelaskut, joihin viitataan SNF-laskuina, ovat tohtori Jussi 

Kumpulan laskemia. Palamalaskut on tehty Studsvik Scandpowerin kehittämällä 

CASMO-E4 ohjelmalla ja data on analysoitu Studsvik Scandpowerin Spent Nuclear Fuel 

(SNF) ohjelmalla. SNF-laskuista saadaan polttoaineen isotooppikonsentraatiot ja 

neutronilähteiden voimakkuudet valituilla jäähtymisajoilla. (Luukkonen 2014, 50–54) 

5.1 BWR-polttoaine 

BWR-laitoksessa käytettävä polttoainenippu on rakenteeltaan erittäin heterogeeninen, 

sekä aksiaalisesti, että poikkihalkaisijaltaan. Pääsyitä tähän ovat veden tiheyden 

muuttuminen reaktorissa ja se ettei ylijäämäreaktiivisuutta voida kompensoida 

jäähdytteeseen liuotetulla boorihapolla. Jäähdytysveden tiheyden muutoksen vaikutus 

moderointiin kompensoidaan polttoaine-elementin aksiaalisesti vaihtelevalla rikastus-

asteella ja polttoainesauvojen määrällä. Korvaamalla osa sauvoista lyhyillä sauvoilla 

voidaan nipun virtausominaisuuksia parantaa. Polttoaine-elementeissä käytetään 

gadoliniumia ylijäämäreaktiivisuuden kompensointiin. (Höglund 2010, 5) 

Polttoaine-elementit ovat kotelollisia. Kotelolla estetään höyryvirtauksen sivuttainen 

liikkuminen sydämessä. Koteloiden takia osa jäähdytteestä virtaa nippujen välissä, eikä 

kiehu. Tämä tasoittaa aksiaalista tehojakaumaa. (Saarelainen 2016, 9) Toisaalta nippujen 

väliin jäävät vesikanavat parantavat moderointia nipun reunoilla. Tehojakauman 

tasoittamiseksi nipuissa on keskellä vesikanava ja nipun rikastusaste vaihtelee myös 

poikkisuunnassa. Olkiluodon voimalaitoksella on käytössä useita eri valmistajien 

nipputyyppejä, tässä kappaleessa esitellään ATRIUM 10XM -nippu, koska työssä 

käytetään ATRIUM 10XM -nipulle TVO:lla laskettuja palamalaskuja. 
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Kuvassa 5.1 on esitetty ATRIUM 10XM -polttoainenipun poikkileikkaus. Osapitkät 

sauvat on maalattu mustiksi ja tähdellä merkittyjen sauvojen aktiivista pituutta on 

lyhennetty. Osapitkät sauvat ovat pituudeltaan noin puolet normaalista ja niillä 

vaikutetaan tehojakaumaan ja jäähdytevirtaukseen. Sauvan aktiivista pituutta 

lyhentämällä taas voidaan parantaa nipun termomekaanisia ominaisuuksia. Vesikanava 

on sijoitettu asymmetrisesti nipun keskiosaan ja se vie 9 sauvapaikkaa. (Höglund 2010, 

5) Taulukossa 5.1 on esitetty tärkeimpiä ATRIUM 10XM -nipun mittoja. 

 

Kuva 5.1 Atrium 10XM polttoaine-elementin poikkileikkaus (Ranta-Puska 2014, 17) 

 

Taulukko 5.1 Atrium 10XM -nipun arvoja (Ranta-Puska 2014, 15–16) 

PA sauvoja 91 kpl 

Osapitkiä PA- sauvoja 12 kpl 

Gadoliniumsauvoja 13 kpl 

Nipun massa 256,4 kg 

Uraanimassa 175,2 kg 

Nipun tehollinen pituus 3680 mm 

Sauvan halkaisija 10,28 mm 

Pelletin halkaisija 8,88 mm 
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5.2 Käytetyn polttoaineen neutroniaktiivisuus 

Käytetyn polttoaineen neutroniannosnopeus johtuu aktinideista, jotka hajoavat 

spontaanin fission kautta ja α–n-reaktiolla. Kiehutusvesilaitoksissa käytetyn polttoaineen 

neutronilähteen voimakkuuteen vaikuttavat rikastusaste, aukko-osuus ja palama. 

Tehohistorialla ja polttoaineen gadoliniumpitoisuudella on hyvin pieni vaikutus 

neutronilähteen muodostumiseen. (Tanskanen 2000, 9-13) Reaktorista poiston jälkeen 

lähteen voimakkuuteen vaikuttaa enää vain fissiotuotteiden radioaktiivinen hajoaminen. 

Kuvasta 5.2 nähdään, että poistopalama kasvattaa ja rikastusasteen kasvu pienentää 

neutronilähdettä. Tämä johtuu siitä, että matalarikasteinen nipun pitää olla korkeammassa 

neutronivuossa, kuin korkearikasteisen, jotta se saavuttaa saman poistopalaman. 

Korkeampi vuon tiheys aiheuttaa korkeamman aktinidikonsentraation nipussa. (Tiitta et 

al. 2001, 19) 

 

Kuva 5.2 Neutronilähteen voimakkuuden riippuvuus poistopalamasta ja rikastusasteesta (Tiitta 

et al. 2001, 21) 

 

Nipun palama ja rikastusaste vaikuttavat myös neutronilähteen muotoon. STUK teki 

vuonna 1999 haarukkadetektorilla mittauksia käytetystä polttoaineesta laskenta-

ohjelmistojen validoimiseksi. Kuvassa 5.3 on esitetty neutronilähteen aksiaalinen 

jakauma kolmella eri nipulla. Kolmiot kuvaavat 17,717 MWd/kgU, 1,94 % nippua, neliöt 
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34 MWd/kgU, 2,95 % nippua ja ympyrät 37,8 MWd/kgU, 2,74 % nippua. (Tiitta A et al. 

2001, 27–31)  

 

Kuva 5.3 Neutronilähteen aksiaalinen jakauma (Tiitta et al. 2001, 31) 

 

Käytettyä polttoainetta jäähdytetään vähintään 4 vuotta ennen käytetyn polttoaineen 

varastolle siirtoa. Tällöin neutronilähde muodostuu suurelta osin 244Cm spontaaneista 

fissioista. Käytetyn polttoaineen neutronilähteestä 98,4 % on peräisin spontaaneista 

fissioista ja 1,6 % α–n-reaktioista. 96,7 % lähteen kokonaisvoimakkuudesta on peräisin 

244Cm:n spontaaneista fissioista. Kuvassa 5.4 on esitetty polttoaineen neutronilähteen 

koostumus tärkeimpien isotooppien osalta. 



40 

 

 

Kuva 5.4 Neutronilähteen koostumus 45 MWd/kgU palamalla yhden ja neljän vuoden 

jäähtymisajoilla (Kumpula SNF- laskut) 

 

Tämän lisäksi lähteeseen on huomioitava polttoaineessa jäljellä oleva fissiili materiaali. 

Käytetyn polttoaineen siirtosäiliö on täytetty vedellä ja spontaaneissa fissioissa syntyneet 

neutronit hidastuvat ja aiheuttavat fissioita. Siirtosäiliö on kuitenkin kaikissa tilanteissa 

alikriittinen. (Seltborg 2008, 11) Varsinkin BWR sydämessä jäähdytteen pienempi tiheys 

aiheuttaa kovemman neutronispektrin, joka lisää plutoniumin tuotantoa. Poistopalaman 

kasvaessa plutoniumin merkitys energiantuotannolle kasvaa. (Leppänen 2016, 14–16) 

Liitteessä 2 on esitetty isotooppikonsentraatiot kolmella eri poistopalamalla. SNF-

tulosten perusteella plutoniumin määrä nipussa kasvaa poistopalaman kasvaessa. 

Toisaalta myös 235U määrä muuttuu riippuen palamasta ja alkuperäisestä rikastusasteesta. 

Pääsääntöisesti 235U määrä on melko vakio, sillä rikastusasteen nosto kompensoi 235U 

palamaa. Näillä muutoksilla voi olla vaikutusta neutroniannosnopeuksiin. 

Kuvassa 5.5 on esitetty vuosihuolloissa reaktorista poistetun polttoaineen keskimääräiset 

poistopalamat. Kuvasta on nähtävissä selvästi, että poistopalamat ovat kasvaneet 

viimeisen vuosikymmenen aikana. 2016 vuosihuollossa ladatulle polttoaineelle STUK 

hyväksyi yleisesti 50 MWd/kgU ja koenipuille 55 MWd/kgU maksimipoistopalaman 

Jäähtymisaika 1 vuosi

CM244

CM242

CM246

PU238

PU240

CF252

PU242

AM241

PU239

Jäähtymisaika 4 vuotta

CM244

CM242

CM246

PU238

PU240

CF252

PU242

AM241

PU239



41 

 

(Tammela 2016, 5). Tämä todennäköisesti aiheuttaa neutroniannosnopeuksien kasvua 

tulevissa käytetyn polttoaineen siirroissa.  

 

Kuva 5.5 Reaktorista poistetun polttoaineen keskimääräiset poistopalamat 

 

5.3 Käytetyn polttoaineen siirrot Olkiluodossa 

Käytetyn polttoaineen siirtoihin OL1 ja OL2 laitoksilta KPA-varastolle käytetään GNS:n 

valmistamaa CASTOR TVO-siirtosäiliötä. Siirtosäiliön kapasiteetti on 41 BWR-nippua. 

Siirrot tehdään märkäkuljetuksina. Käytetyn polttoaineen siirto etenee seuraavasti. 

Siirtosäiliö nostetaan kuljetuskäytävältä reaktorihalliin säilytysalustalle ja säiliön kannen 

pultit avataan ja säiliö täytetään vedellä. Täytetty siirtosäiliö nostetaan pullotusaltaaseen 

ja säiliön kansi avataan. Siirtosäiliöön siirretään latauskoneella 41 käytettyä 

polttoainenippua.  

Latauksen jälkeen siirtosäiliön kansi suljetaan ja säiliö nostetaan vedestä kannen pulttien 

kiinnitystä varten. Kannen päällä ja pultin rei'issä oleva vesi poistetaan lastalla ja vesi-
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imurilla. Tässä vaiheessa säiliön veden pintaa lasketaan ja vedestä otetaan 

aktiivisuusnäyte. Seuraavaksi siirtosäiliö nostetaan pullotusaltaasta reaktorihallin 

lattialle. Noston aikana siirtosäiliötä huuhdellaan ulkopinnoilta vedellä aktiivisuuden 

poistamiseksi. Siirtosäiliön ympärille siirretään työskentelytaso ja kaksi laitoshuoltajaa 

pyyhkii säiliön ulkopinnat. Siirtosäiliön pyyhintä kestää 30–45 minuuttia. Suurin osa 

neutroniannoksesta tulee tässä vaiheessa. 

Säteilyvalvoja tarkastaa säiliön ulkopintojen puhtauden pyyhintänäytteillä. Kun 

säteilyvalvoja on hyväksynyt säiliön ulkopintojen aktiivisuustason, säiliö nostetaan 

kuljetuskäytävälle kuljetuslavetin päälle. Kuljetuslavetilla säiliön päädyt puhdistetaan ja 

säiliölle tehdään annosnopeusmittaukset. Tässä vaiheessa annosta tulee lähinnä yhdelle 

siivoustyöntekijälle ja säteilyvalvojalle. Siirtosäiliöstä on määritetty viisi kiinteää 

mittapistettä, joista mitataan fotoni- ja neutroniannosnopeudet. Mittapisteet on esitetty 

kuvassa 5.6. Mittapistettä 5 ei enää mitata työturvallisuusriskin takia. Neutroni-

annosnopeus mitataan 2222A–neutroni-ilmaisimella. Mittaustulokset kirjataan mittaus-

pöytäkirjaan. Mittausten jälkeen siirtosäiliö kuljetetaan käytetyn polttoaineen varastolle. 

Käytetyn polttoaineen varastolla siirtosäiliö lasketaan kuormausaltaaseen ja täytetään 

vedellä, poistuvaa ilmaa mitataan jalokaasuanalysaattorilla. Tällä tarkistetaan, ettei 

polttoaine ole vaurioitunut kuljetuksessa. Säiliön kansi poistetaan ja säiliö lasketaan 

altaan pohjalle. Työskentely tapahtuu siirtosäiliön yläosien lähellä, jossa annosnopeudet 

ovat matalia. Polttoaine-elementit siirretään säiliöstä varastoaltaaseen. Polttoaineen 

tyhjennyksen jälkeen siirtosäiliö nostetaan altaasta ja säiliö tyhjennetään osittain vedestä. 

Siirtosäiliö dekontaminoidaan pyyhkimällä ulkopinnat liuottimella. (Väisänen. M 2008) 
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Kuva 5.6 Mittauspisteet Castor TVO-siirtosäiliöstä (Tammela 2013) 

 

Seuraavan sivun kuvissa 5.7 ja 5.8 on esitetty siirtosäiliön pinnasta mitattuja neutroni-

annosnopeuksia. Vuoden 2010 siirroista lähtien on havaittavissa, että siirtosäiliön 

neutroniannosnopeudet ovat kasvussa. Muutos on linjassa aiemmin esitettyjen 

poistopalamien kasvun kanssa. Poistopalaman kasvu näkyy annosnopeuksissa muutaman 

vuoden viiveellä, sillä polttoaineen annetaan jäähtyä vähintään 4 vuotta ennen siirtoa. 

Koska poistopalamat ovat kasvussa, on todennäköistä, että myös neutroniannosnopeudet 

kasvavat tulevissa siirroissa.  
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Kuva 5.7 Neutroniannosnopeudet siirtosäiliön pinnasta mittauspisteistä 3 ja 4, sekä neljän 

siirron liukuva keskiarvo OL 1 siirroissa 

 

 

Kuva 5.8 Neutroniannosnopeudet siirtosäiliön pinnasta mittauspisteistä 3 ja 4, sekä neljän 

siirron liukuva keskiarvo OL 2 siirroissa 
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6 MITTAUKSET KÄYTETYN POLTTOAINEEN SIIRROISTA 

Tässä kappaleessa kuvataan TVO:n käytetyn polttoaineen siirtosäiliöstä tehtyjen 

neutroniannosten mittausjärjestelyt ja -tulokset. Fantomimittauksia tehtiin 2–3.11.2016. 

Mittausten tarkoituksena oli selvittää aksiaalinen neutroniannosnopeusjakauma 

siirtosäilössä, tarkistaa TL-dosimetreille määritetty käyttöpaikkakohtainen korjaus-

kerroin ja tuottaa vertailudataa MCNP-mallinnuksia varten. Polttoainesiirtoihin 

osallistuneilla henkilöillä oli siirtoihin liittyvissä töissä käytössä Harshaw–Albedo-

dosimetrit. Mittaukset toteutettiin yhteistyössä Doseco Oy:n kanssa. 

6.1 Mittausten toteutus 

Mittaukset siirtosäiliöstä tehtiin käytetyn polttoaineen varastolla. Mittapisteiden 

radiaaliseksi sijainniksi valittiin polttoainekorin muodon perusteella oletettu 

maksimikohta. Valitut mittaustasot olivat lattiataso ja kaksi huoltotasoa. Mittauskorkeus 

oli noin torson taso oletetussa työskentelytilanteessa ja etäisyys siirtosäiliöstä arvioitu 

työskentelyetäisyys eli 30 cm. Mittapisteiden koordinaatit on esitetty taulukossa 6.1. ja 

kuvassa 6.2 on esitetty mittausjärjestelyt. Siirtosäiliöstä tehtiin samoista pisteistä sekä 

annosnopeusmittaukset, että fantomimittaukset. 

Taulukko 6.1 Mittapisteiden sijainti 

Mittapiste 1 2 3 

Etäisyys siirtosäiliön 

seinästä [cm] 

30 30 30 

Etäisyys lattiasta [cm] 106 346 448,5 

Etäisyys 

nostokorvakkeesta [cm] 

103 103 103 
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6.1.1 Fantomimittaukset 

Fantomimittauksien tarkoituksena on määrittää dosimetreille käyttöpaikkakohtaiset 

korjauskertoimet. Dosimetrimittauksissa fantomina käytettiin vedellä täytettyä 20 litran 

kanisteria. Fantomi simuloi ihmiskehoa mittauksissa, joissa ei ole järkevää altistaa 

ihmistä. Säteilysuojelutarkoituksiin tehtävissä mittauksissa vesikanisteri simuloi torsoa 

riittävällä tarkkuudella. Fantomin kylkeen kiinnitettiin teipillä 12 TL-dosimetria. 6 kpl 

Alnor TL-dosimetria, 6 kpl Harshaw–Albedo-dosimetria ja yksi elektroninen DMC 3000-

neutronidosimetri. TL-dosimetrit kiinnitettiin pystyasentoon, joka on oletettu 

käyttötilanne. Dosimetrit kiinnitettiin kahteen riviin siten, että molemmissa riveissä oli 

molempia dosimetrimalleja. Näin voidaan huomioida paikallinen vaihtelu 

annosnopeudessa. Dosimetrien sijainti fantomin kyljessä on esitetty kuvassa 6.1. 

Mittaussuureena oli Hp(10). Mittausaika oli noin 20 tuntia. Kuvassa 6.2 on esitetty 

fantomien sijoittelu siirtosäiliön ympärille.  

 

Kuva 6.1 Dosimetrien asemointi fantomin kylkeen 
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Kuva 6.2 Vasemmalla fantomimittausten ja oikealla annosnopeusmittausten koejärjestelyt. 

Mittauspisteet on ympäröity punaisella. 

 

 

6.1.2 Annosnopeusmittaukset 

Annosnopeusmittauksissa käytettiin Neutron Monitor, model 2222A, Digipig neutroni- 

ilmaisinta. Annosnopeusmittaukset tehtiin ennen ja jälkeen TLD-mittauksia. Tällä 

huomioitiin mittausten aikana polttoaineessa tapahtuvat annosnopeuden muutokset. 

Molemmilla kerroilla mittausaika oli yksi tunti. Mittaukset tehtiin samoista kohdista, kuin 

fantomimittaukset. Annosnopeusmittarin detektorin efektiivinen keskipiste asetettiin 

samalle etäisyydelle siirtosäiliöstä kuin fantomimittausten dosimetrit. Mittarin keskipiste 

oli noin fantomin keskipisteen korkeudella. Kuvassa 6.2 oikealla on annosnopeus-

mittauksen järjestelyt. Mittaussuureena oli vapaa annosekvivalenttinopeus H*(10).  
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6.2 Mittaustulokset 

6.2.1 Fantomimittaukset TL-dosimetreilla 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto TL-dosimetrien luentatuloksista. Tarkemmat 

tulokset on esitetty liitteessä 4. Annokset on laskettu Alnor TVO-dosimetreille 

ensimmäisen LiB-kiteen ja LiF-kiteiden keskiarvon erotuksena ja annos on korjattu 

kalibrointikertoimella 0,524. Kalibrointikerroin on määritetty 252Cf raskasvesi-

moderoidulle lähteelle (Matilainen 2014, 2). Harshaw–Albedo-dosimetrien annos on 

laskettu kiteiden 4 ja 3 erotuksena ja annos on korjattu kalibrointikertoimella 2,159. 

Mittausten keskiarvot on esitetty taulukossa 6.2. 

Taulukko 6.2 Fantomimittausten keskiarvot [mSv] 

 Alnor Harshaw-Albedo 

Mittauspiste 1 0,815 0,971 

Mittauspiste 2 1,084 1,337 

Mittauspiste 3 0,172 0,224 

 

6.2.2 Fantomimittaukset elektronisilla dosimetreilla 

Taulukossa 6.3 on esitetty elektronisilla DMC 3000-dosimetreilla mitatut neutroni- ja 

fotoniannokset. Neutroniannokset ovat pienempiä, kuin TL-dosimetreilla mitatut 

annokset, mikä johtuu todennäköisesti DMC 3000:n heikosta energiavasteesta 100 keV–

2 MeV alueella. Dosimetrin mittaamat fotoniannokset ovat myös pienempiä, kuin TL-

dosimetreilla mitatut. Näyttää, että 7LiF-kiteen fotoniannoksesta osa on neutronien 

aiheuttamaa, kuten teoriaosassa käytiin läpi. Näiden mittausten perusteella mittapisteissä 

1 ja 3 on neutroniannosta 11 % ja pisteessä 2 on neutroniannosta 17 %. 

 
Taulukko 6.3 DMC 3000 dosimetrien mittaustulokset 

 Neutroniannos [mSv] Fotoniannos [mSv] 

Mittauspiste 1 (761) 0,543 0,181 

Mittauspiste 2 (757) 0,916 0,233 

Mittauspiste 3 (753) 0,206 0,150 
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Taulukoiden 6.2 ja 6.3 tuloksista nähdään eri mittareiden energiaherkkyyksien vaikutus 

mittaustuloksiin. Erot dosimetrien vasteissa ovat suuria, kun huomioidaan, että TLD-

tuloksia on korjattu kalibrointikertoimilla. 

6.2.3 Annosnopeusmittaukset 

Ennen ja jälkeen fantomimittauksia tehtiin tunnin kestävät annosnopeusmittaukset 

Neutron Monitor, model 2222, Digipig–neutroni-ilmaisimilla. Ilmaisimen detektorin 

efektiivinen keskipiste asetettiin 30 cm päähän siirtosäiliön kyljestä. Tarkat mittapisteet 

on esitetty edellä taulukossa 6.1. Ilmaisimien keskipiste ja fantomien etureuna olivat 

likimain samalla etäisyydellä sekä siirtosäiliöstä, että lattiatasosta. Digipig-

annosnopeusmittarit on kalibroitu STUK:ssa. Taulukossa 6.4 on esitetty kalibrointi-

kertoimet Digipig-annosnopeusmittareille. Taulukossa 6.5 esitetään yhteenveto annos-

nopeusmittausten tuloksista. Annosnopeusmittaukset on esitetty liitteessä 3. 

Taulukko 6.4 Kalibrointikertoimet Digipig- annosnopeusmittareille  
Kalibrointi-

todistus 

MN/23/14 
 

MN/23/14 
 

MN/23/15 
 

 
INV nro 2037 2037 802 802 803 803 

Lähde Oikea 

annos-

nopeus 

Mitattu 

annos-

nopeus 

Kalibrointi-

kerroin 

Mitattu 

annos-

nopeus 

Kalibrointi-

kerroin 

Mitattu 

annos-

nopeus 

Kalibrointi-

kerroin 

Am-Be 0,038 0,035 1,091 0,033 1,158 0,035 1,0914 

Am-Be 0,110 0,100 1,100 0,100 1,100 0,104 1,0576 

Am-Be 0,663 0,625 1,061 0,600 1,105 0,610 1,0852   
ka 1,084 

 
1,121 

 
1,078 

 

Taulukko 6.5 Yhteenveto siirtosäiliön annosnopeusmittauksesta 

 Mittauspiste 1 

(inv. nro. 803) 

Mittauspiste 2 

(inv. nro. 802) 

Mittauspiste 3 

(inv. nro. 2037) 

Mittausten keskiarvo [µSv/h] 66,01 94,19 13,51 

Korjauskertoimella korjattu 

annosnopeus [µSv/h] 

71,16 103,42 14,64 
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Neutroniannosnopeusmittauksissa havaittiin, että annosnopeus oli jälkimmäisissä 

mittauksissa suurempi, kuin ensimmäisissä mittauksissa. Annosnopeuden olisi pitänyt 

olla pienempi, koska polttoaineen radioaktiiviset isotoopit puoliintuvat. Todennäköisin 

selitys onkin, että annosnopeusmittarit eivät olleet toisella mittauskerralla kehän 

suuntaisesti täysin samalla kohdalla, kuin ensimmäisessä mittauksessa. Vuoden 2015 

mittauksissa oli jo havaittu, että annosnopeuksissa on radiaalista vaihtelua. Annosnopeus 

on suurempi kohdissa, joissa polttoainekori on lähempänä säiliön sisäreunaa. Sama on 

havaittavissa myös tässä tehdyissä TLD-mittauksissa. 

6.2.4 Käyttöpaikkakohtaisten korjauskertoimien laskenta TL-dosimetreille 

Digipig- ja fantomimittausten perusteella määritetään TL-dosimetreille käyttöpaikka-

kohtainen korjauskerroin. Digipig mittauksista saadaan neutroniannos vapaana 

annosekvivalenttina H*(10) ja dosimetri mittauksista henkilöannoksena Hp(10). ICRP 

74-raportissa esitetään Hp(10) ja H*(10) välinen suhde energian funktiona. 

Muunnoskertoimeksi valitaan 1,05. (Matilainen 2016, 14) 

Annosnopeusmittareiden tuloksista lasketaan keskiarvo, jota korjataan kalibrointi-

kertoimella ja H*(10)/Hp(10)-muunnoskertoimella. Korjattu annosnopeus kerrotaan TL-

dosimetrien säteilytysajalla, jolloin saadaan laskennallinen annos mittauspisteissä. 

Vertaamalla laskennallista annosta dosimetreilla mitattuun voidaan laskea 

käyttöpaikkakohtainen korjauskerroin TL-dosimetreille. Taulukoissa 6.6, 6.7 ja 6.8 on 

esitetty dosimetrien korjauskertoimien laskenta. 

Taulukko 6.6 Korjauskertoimet mittauspisteelle 1 

Fantomi 1  Alnor 

TVO 

Harshaw 

Albedo 

Mittaus alkoi 2.11.2016 15:13   

Mittaus päättyi 3.11.2016 11:15   

Mittausaika [h] 20,03   

Korjattu annosnopeus [µSv/h] 71,158   

Annos Digipig [H*(10), mSv] 1,426   

Annos [Hp(10), mSv] 1,497 0,815 0,971 

Korjauskerroin  1,836 1,541 
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Taulukko 6.7 Korjauskertoimet mittauspisteelle 2 

Fantomi 2  Alnor 

TVO 

Harshaw 

Albedo 

Mittaus alkoi 2.11.2016 15:17   

Mittaus päättyi 3.11.2016 11:19   

Mittausaika [h] 20,033   

Korjattu annosnopeus [µSv/h] 103,416   

Annos Digipig [H*(10), mSv] 2,072   

Annos [Hp(10), mSv] 2,175 1,084 1,337 

Korjauskerroin  2,008 1,627 

 

Taulukko 6.8 Korjauskertoimet mittauspisteelle 3 

Fantomi 3  Alnor 

TVO 

Harshaw 

Albedo 

Mittaus alkoi 2.11.2016 15:15   

Mittaus päättyi 3.11.2016 11:17   

Mittausaika [h] 20,03   

Korjattu annosnopeus [µSv/h] 14,644   

Annos Digipig [H*(10), mSv] 0,293   

Annos [Hp(10), mSv] 0,308 0,172 0,224 

Korjauskerroin  1,793 1,378 

 

Taulukossa 6.9 on esitetty yhteenvetona vuosien 2015 ja 2016 polttoainesiirroista 

tehtyjen mittauksien perusteella määritellyt käyttöpaikkakohtaiset korjauskertoimet. 

Korjauskerroin Alnor TVO-dosimetrille on noin 20 % suurempi kuin vuonna 2015 ja 

korjauskerroin Harshaw–Albedo-dosimetrille on noin 20 % pienempi kuin 2015 mitattu.  
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Taulukko 6.9 Yhteenveto dosimetrien korjauskertoimista 

 Alnor TVO Harshaw Albedo 

Mittauspiste 1 1,836 1,541 

Mittauspiste 2 2,008 1,337 

Mittauspiste 3 1,739 1,378 

2016 korjauskertoimet ka 1,879 1,515 

2015 korjauskertoimet ka 1,576 1,915 

Keskiarvo 2016 ja 2015 1,727 1,715 

 

Kuljetuksesta 4/2015 tehdyissä mittauksissa korjauskertoimet määriteltiin kolmesta 

pisteestä keskitasolta 45°- välein. Mittaukset tehtiin silloin aktiivisemmasta kuljetuksesta, 

kuin tässä työssä. (Matilainen 2016, 4) Säteilysuojelun mittaamat neutroniannos-

nopeuksienkeskiarvot siirtosäiliön pinnasta olivat OL1 3/2016 140 µSv/h ja OL1 4/2015 

178 µSv/h. Verrattaessa 2015 ja 2016 keskiosan mittauspisteitä, annosnopeudet ovat 

2015 43,4 % korkeammat kuin 2016. Kuitenkin Alnor-dosimetrin signaali on vastaavasti 

72,5 % korkeampi. Alnor-dosimetrin kalibrointitulosten perusteella tiedetään, että 

dosimetri havaitsee hyvin hitaita neutroneita ja heikosti nopeita. Kalibrointi mittauksissa 

252Cf(D2O, Cd) säteilylaadun signaali oli 9,88 kertainen 252Cf- säteilylaatuun verrattuna. 

(Matilainen 2014, 2–5) Tämän perusteella näyttää, että korkeammilla annosnopeuksilla 

Alnor TVO dosimetri havaitsee suhteellisesti enemmän hitaita neutroneja. Ilmiötä ei 

havaittu Harshaw–Albedo-dosimetreilla. Harshaw-dosimetrissa on suodatus hitaille 

neutroneille, joten tämä tukee oletusta, että Alnor-dosimetrien poikkeava korjauskerroin 

johtuu hitaista neutroneista. 

Korjauskertoimien virhe oletetaan johtuvan Studsvik 2222A-mittarin mittausvirheestä, 

dosimetrien mittausvirheestä, sekä mittausolosuhteista ja mittareiden asettelusta 

johtuvista virheistä. Studsvik 2222A-mittarit on kalibroitu säteilyturvakeskuksen 

laboratoriossa ja kalibroinnin epävarmuus on 0,10. Neutroni-monitorit ja fantomit 

pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman tarkasti samoille kohdin. Samoin neutroni-

monitorit asetettiin kylki siirtosäiliötä kohti, jolloin mittarin kulmariippuvuus on lähellä 
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1,0. Mittalaitteiden sijoittelusta aiheutuneeksi virheeksi arvioidaan 0,1. Dosimetrien 

mittausepävarmuuteen huomioidaan kalibroinnin epävarmuus, lineaarisuus, dosimetrien 

tasalaatuisuus. Arvot virhekomponenteille on esitetty taulukossa 6.10 (Matilainen 2016, 

23–25). 

Taulukko 6.10 Laskennassa huomioidut dosimetrien virhekomponentit (Matilainen 2016, 23–

25) 

Virhe komponentti Alnor TVO Harshaw Albedo 

kalibroinnin epävarmuus 0,0927 0,0703 

lineaarisuus 0,0370 0,0100 

dosimetrien tasalaatuisuus 0,0330 0,0333 

 

Virhelaskenta tehdään yhtälön 6.1 mukaisesti, yhdistämällä epävarmuuskomponentit 

neliöllisesti. (Hiltunen et al. 2011, 46–47) 

∆𝐹 = √∑ ∆𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1    (6.1) 

Tästä voidaan määrittää dosimetrin korjauskertoimelle virhe Alnor TVO-dosimetrille: 

𝐹𝑘𝑎,𝐴𝑙𝑛𝑜𝑟 = √0,12 + 0,12 + 0,09272 + 0,0372 + 0,0332 = 0,176  

Kokonaisepävarmuudeksi varmuuskertoimella (k=2) saadaan 0,352. Korjauskertoimeksi 

saadaan 1,727±0,608 

ja vastaavasti Harshaw–Albedo-dosimetrille: 

𝐹𝑘𝑎,𝐻𝑎𝑟𝑠ℎ𝑎𝑤 = √0,12 + 0,12 + 0,07032 + 0,012 + 0,03332 =0,162 

Kokonaisepävarmuudeksi varmuuskertoimella (k=2) saadaan 0,324. Korjauskertoimeksi 

saadaan 1,715±0,556 
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6.2.5 Polttoainesiirtoihin osallistuneiden neutroniannokset 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto polttoaineensiirtokampanjoissa tehdyistä 

neutroniannosmittauksista. 

Taulukossa 6.11 on esitetty 2015 siirtokampanjan neutroniannosmittausten tulokset. 

Mittausjakso oli 14.9.–18.12.2015. Jakso sisälsi 3 kuljetusta 15.9.–29.9.2015 ja 2 

kuljetusta 15.12.–18.12.2015. (Matilainen 2016, 16) 

Taulukko 6.11 2015 käytetyn polttoaineen siirtokampanjan neutroniannokset (Matilainen 

2016,16) 

 

 

 

 

 

 

OL 1 1-5/2015 siirtojen säteilysuojelun mittaamien pinta-annosnopeuksien keskiarvot 

olivat 130, 182, 205, 178 ja 193 µSv/h, joten siirtojen välillä on vaihtelua. Taulukossa 

6.11 esitetyt annokset ovat koko siirtokampanjan ajalta. Jos oletetaan, että kaikista 

siirroista on tullut samansuuruisia annoksia, niin laitoshuoltajat 1 ja 2 ovat saaneet 

vastaavasti keskimäärin 66,2/62 µSv ja 85.4/82,2 µSv (Alnor/Harshaw). Tämän 

perusteella 200 mSv/kk kirjausraja ylitys on mahdollinen jo kolmessa siirrossa. Oletus ei 

ole aivan oikein, sillä kaikki siirrot eivät olleet aktiivisuudeltaan samansuuruisia. 

Taulukossa 6.12 on esitetty OL2 2016 siirtokampanjan aikana mitatut henkilöannokset. 

Mittausjakso oli 8.9.–30.9.2016. Mittausjakson aikana tehtiin 3 kuljetusta. OL 2 1-3/2016 

siirtojen säteilysuojelun mittaamien pinta-annosnopeuksien keskiarvot olivat 135, 157 ja 

Työntekijä Alnor TLD  

HP(10) [µSv] 

Harshaw Albedo 

HP(10) [µSv] 

Käytön hoitaja 1 148 182 

Käytön hoitaja 2 109 94 

Käytön hoitaja 3 159 156 

Käytön hoitaja 4 147 80 

Laitoshuoltaja 1 331 310 

Laitoshuoltaja 2 427 411 

Laitoshuoltaja 3 163 213 

Prosessiteknikko 100 59 

Säteilyvalvoja 174 123 
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150 µSv/h. Mittausten perusteella molemmilla laitoshuoltajalla on ollut kirjausrajan 

ylittävä neutroniannos. 

Taulukko 6.12 OL2 2016 siirtokampanjan neutroniannokset 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa 6.13 on esitetty OL1 2016 siirtokampanjan aikana mitatut henkilöannokset. 

Mittausjakso oli 17.10.–18.11.2016. Mittausjakson aikana tehtiin 3 kuljetusta. OL1 1-

3/2016 siirtojen säteilysuojelun mittaamien pinta-annosnopeuksien keskiarvot olivat 150, 

116 ja 140 µSv/h. Laitoshuoltajalla 1 havaitaan kirjausrajan ylitys Alnor-dosimetrilla, 

mutta Harshaw-dosimetrilla jäädään rajan alle. Laitoshuoltaja 2 osallistui vain yhteen 

siirtoon, mutta jos annoskehitys olisi jatkunut samanlaisena, kirjausrajan ylitys olisi ollut 

todennäköistä. 

Taulukko 6.13 OL1 2016 siirtokampanjan neutroniannokset 

 

 

 

 

 

 

Työntekijä Alnor TLD  

HP(10) [µSv] 

Harshaw Albedo 

HP(10) [µSv] 

Käytön hoitaja 1 85 83 

Käytön hoitaja 2 106 80 

Käytön hoitaja 3 57 72 

Käytön hoitaja 4 102 97 

Prosessiteknikko 129 - 

Laitoshuoltaja 1 267 197 

Laitoshuoltaja 2 280 216 

Kiinteistömies 173 90 

Työntekijä Alnor TLD  

HP(10) [µSv] 

Harshaw Albedo 

HP(10) [µSv] 

Käytön hoitaja 1 16 74 

Käytön hoitaja 2 -10 26 

Käytön hoitaja 3 90 63 

Käytön hoitaja 4 90 76 

Käytön hoitaja 5 68 76 

Laitoshuoltaja 1 249 168 

Laitoshuoltaja 2 53 70 

Prosessiteknikko 28 31 

Kiinteistömies 57 45 
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Mittauskampanjoiden perusteella voidaan todeta, että käytetyn polttoaineen siirroissa 

laitoshuoltajilla on mahdollisuus kirjausrajan ylittäviin neutroniannoksiin. 2015 

mittaustulokset oli laskettu 2015 korjauskertoimella ja 2016 tulokset 2015 ja 2016 

korjauskertoimien keskiarvosta. Korjauskertoimien keskiarvot ovat todennäköisesti 

lähellä todellisuutta, sillä siirtokampanja sisälsi aktiivisuudeltaan erilaisia eriä. Alnor 

TVO-dosimetrien tuloksiin aiheuttaa epävarmuutta dosimetrin suuri herkkyys hitaille 

neutroneille. 
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7 NEUTRONIANNOSNOPEUKSIEN MALLINTAMINEN MONTE 

CARLO-MENETELMÄLLÄ 

Tässä kappaleessa käydään yleisellä tasolla läpi Monte Carlo-laskennan teoriaa, esitellään 

MCNP-ohjelmistoa, sekä käydään läpi siirtosäiliön laskentamallin rakenne. Teoriaosan 

tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva Monte Carlo-laskentamenetelmästä.  

7.1 Monte Carlo-simulointi 

Tilastomatemaatikot kehittivät Monte Carlo-laskennan periaatteet jo 1800-luvulla. 

Varsinaisiin käytännön sovelluksiin menetelmää käyttivät Los Alamosissa Stanislav 

Ulam, John von Neumann ja Nicholas Metropolis, kun käyttöön saatiin ensimmäisiä 

tietokoneita. Laskentaa kehitettiin neutronitransportongelmien ratkaisemiseen ydinase-

sovelluksissa. (Leppänen 2007, 17) 

Monte Carlo-simulointi on suoraviivainen menetelmä partikkelitransportongelmien 

ratkaisuun ja sillä on mahdollista päästä erittäin tarkkoihin tuloksiin. Käytännössä 

jokaista simuloitavaa partikkelia seurataan sen syntyhetkestä partikkelin poistumiseen 

simuloinnista. Partikkelien vuorovaikutukset voidaan ratkaista yksityiskohtaisesti ja 

laskentaan voidaan käyttää parhaita ydintekniikan vuorovaikutusalakirjastoja. Toisaalta 

simuloitujen partikkelihistorioiden määrä pitää olla riittävän suuri, jotta laskenta olisi 

tilastollisesti luotettavaa. Näiden seurauksena menetelmä vaatii paljon laskentatehoa. 

(Leppänen 2007, 20) 

Havainnollistetaan laskentamenetelmää käymällä läpi yksi historia. Historialla 

tarkoitetaan alkuperäistä partikkelia ja sen jälkeläisiä. (Sweezy et al. 2003, 1-3)   

1. Lähdepartikkeli arvotaan geometriaan ja sille arvotaan todennäköisyys-

jakaumasta energia, suunta ja vapaa matka seuraavaan vuorovaikutukseen. 

2. Lähdepartikkeli siroaa epäelastisesti ja sille arvotaan suunta ja lasketaan uusi 

energia. Sironnassa syntyvä gammafotoni 1 tallennetaan myöhempää laskentaa 

varten muistiin. 
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3. Lähdepartikkeli absorboituu ja aiheuttaa fission. Alkuperäinen neutroni poistuu 

simuloinnista. Fissiossa syntyy kaksi tytärneutronia ja gammafotoni. Simulointia 

jatketaan tytärneutronilla 1. Neutroni 2 ja gammafotoni 2 tallennetaan muistiin 

myöhempää simulointia varten. 

4. Neutroni 1 absorboituu ja se poistetaan simuloinnista. 

5. Neutroni 2 vuotaa ulos simuloinnista ja se poistetaan simuloinnista. 

6. Laskentaa jatketaan tallennetulla gammafotonilla 2. Fotoni siroaa ja sille 

arvotaan suunta ja lasketaan uusi energia. 

7. Fotoni 2. vuotaa ulos ja se poistuu simuloinnista 

8. Simulointi jatkuu fotonilla 1. Fotoni absorboituu ja päättää neutronihistorian. 

 

Kuva 7.1 Fissiiliin materiaaliin saapuvan neutronin historia. Ehjä viiva kuvaa neutronia ja 

katkoviiva fotonia. 

 

Monte Carlo-simuloinnissa partikkelien fysiikkaa kuvataan soveltuvilla analyyttisilla 

funktioilla, sekä jatkuvilla tai taulukoiduilla todennäköisyysjakauman kertymä-

funktioilla. Näiden satunnaistapahtumien laskenta perustuu ohjelman tuottamiin 

satunnaislukujonoihin. Tietokoneet eivät tuota todellisia satunnaislukuja, vaan pseudo- 

satunnaislukujonoja, tietyn kaavan mukaisesti. Käytetyimpiä menetelmiä ovat lineaariset 
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kongruenssi-satunnaisluku-generaattorit (LCG), jotka ovat yhtälön 7.1 muotoa. Tässä 𝑆𝑖 

on siemen, g on kerroin, c on jokin vakio ja 2m on jakaja. (Forrest 2005, 2-2–2-3) 

𝑆𝑖+1 = 𝑆𝑖 × 𝑔 + 𝑐  𝑚𝑜𝑑 2𝑚  (7.1) 

Menetelmä tuottaa tasaisesti jakautuneen satunnaislukujonon välillä [0,1]. LCG 

menetelmä on yksinkertainen ja luotettava, mikä on tärkeää laskennan tehokkuudelle, 

sillä satunnaislukuja käytetään useassa kohtaa simulointia. (Forrest 2005, 2-3) 

Ensimmäisenä määritetään lähdeneutronin paikka, energia ja suunta. Suunta arvotaan ja 

energia noudattaa valittua todennäköisyysjakaumaa, josta neutronin energia arvotaan. 

Paikka arvotaan kylvämällä satunnaisesti neutroneja geometriaan ja valitsemalla 

simulointiin ne neutronit, jotka ovat määritellyllä lähdealueella. Kuva 7.2 esittää 

polttoaine elementtiä, jossa mustat ympyrät ovat lähdealue. Partikkelit testataan yhtälöillä 

x ja x. Jos (x',y') osuu lähdealueelle partikkeli hyväksytään simulointiin, muuten se 

hylätään. (Forrest 2005, 3-30) 

𝑥′ ← 𝑥1 + (𝑥2 − 𝑥1) × 𝜉1  (7.2) 

𝑦′ ← 𝑦1 + (𝑦2 − 𝑦1) × 𝜉2   (7.3) 

 

Kuva 7.2 Polttoaine- elementti 

 

Kun lähdepartikkelit on määritelty, voidaan aloittaa neutronin kulun simulointi. Ensin 

lasketaan neutronin vapaa matka seuraavaan vuorovaikutukseen. Yhtälö 1. kuvaa 
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neutronin todennäköisyyttä törmätä väliaineen ytimiin välillä l, l+dl. Σ𝑡 on sen solun 

makroskooppinen kokonaisvaikutusala, jossa neutroni on. 

𝑝(𝑙)𝑑𝑙 = 𝑒−Σ𝑡𝑙Σ𝑡𝑑𝑙   (7.4) 

Yhtälön 1 ratkaisuna saadaan tiheysfunktio törmäystodennäköisyydelle. 

𝑓(𝑙) = Σ𝑡𝑒−Σ𝑡𝑙   (7.5) 

Josta törmäystodennäköisyyden kertymäfunktio on integraali. 

𝐹(𝑙) = ∫ 𝑒−Σ𝑡𝑠Σ𝑡𝑑𝑠 = 1 − 𝑒−Σ𝑡𝑙𝑙

0
  (7.6) 

Vapaamatka saadaan kertymäfunktion käänteisfunktiosta. 𝜉 on satunnaisluku välillä 

[0,1]. (Sweezy et al. 2003, 2-27) 

𝐹−1(𝜉) = −
1

Σ𝑡
ln(1 − 𝜉) = −

1

Σ𝑡
ln(𝜉)  (7.7) 

Jos neutroni ylittää solun rajan ja uuden solun materiaali on eri, ei vanha vapaa matka ole 

enää tilastollisesti pätevä uudessa solussa, koska Σ𝑡 on eri. Nyt neutroni täytyy pysäyttää 

rajalla ja laskea sille uusi vapaa matka. 

Neutronin kuljettua vapaan matkan se törmää väliaineen ytimeen. Koska mikään 

materiaali ei yleensä ole yhtä alkuainetta, arvotaan materiaali johon neutroni törmää. Jos 

materiaaleja on n kappaletta ja 𝜉 on satunnaismuuttuja väliltä [0,1], niin k materiaali 

valitaan kohtioksi. (Sweezy et al. 2003, 2-28) 

∑ Σ𝑡𝑖
𝑘−1
𝑖=1 < 𝜉 ∑ Σ𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 ≤ ∑ Σ𝑡𝑖

𝑘
𝑖=1     (7.8) 

Nyt kun tiedetään kohtioydin johon neutroni törmää, voidaan arpoa vuorovaikutus. 

Neutronin vuorovaikutustodennäköisyydet lasketaan mikroskooppisten vaikutusalojen 

suhteina. Esimerkiksi yksinkertaisin tapaus on absorptioreaktio, jonka todennäköisyys on 

𝜎𝑎/𝜎𝑇 ja jonka jälkeen neutroni poistetaan simuloinnista. Muita mahdollisia reaktioita 

ovat sironta ja fissio, joiden todennäköisyydet lasketaan vastaavasti. 
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Sironnan tapauksessa neutronille arvotaan uusi suunta, sekä lasketaan uusi energia ja 

vapaamatka seuraavaan törmäykseen. MCNP käyttää sirontakulman määritykseen 

sirontakulman kosinin suhteen taulukoitua todennäköisyysjakaumaa. Satunnaismuuttujaa 

käytetään määrittelemään sirontakulma kertymäfunktiosta. Yksinkertaisessa tapauksessa, 

jos sironta on isotrooppista, voidaan käyttää yhtälöä 7.9. Jossa 𝜇 on sirontakulma ja 𝜉 on 

satunnaismuuttuja. (Sweezy et al. 2003, 2-36) 

𝜇 = 2𝜉 − 1   (7.9) 

Kolmantena vaihtoehtona neutroni voi aiheuttaa fission. Fissioreaktioissa syntyvien 

neutronien lukumäärä �̅� saadaan törmäävän neutronin energian funktiona. Syntyvien 

fissioneutronien suunta arvotaan todennäköisyysjakauman taulukoista. Fissioneutronien 

energiat noudattavat nuklidikohtaisia spektrejä. Esimerkiksi voidaan käyttää yhtälön 7.10 

Maxwellin fissio spektriä, jossa E on neutronin energia ja a on nuklidikohtainen vakio. C 

on kerroin, jolla jakauma normalisoidaan. (Sweezy et al. 2003, 2-52) 

𝑓(𝐸) = 𝐶𝐸1/2𝑒−𝐸/𝑎  (7.10) 

 

7.2 MCNP 

MCNP on Los Alamos National Laboratoryn kehittämä ja ylläpitämä Monte Carlo-

menetelmää käyttävä jatkuvaenerginen ja aikariippuvainen säteily- ja partikkeli-

kuljetusohjelma. Tässä työssä käytettiin ohjelmistoversiota MCNP6.1. MCNP:llä 

voidaan mallintaa 37 erilaista partikkelityyppiä. Neutroneita ohjelma pystyy laskemaan 

10-11 Mev–20 MeV välillä, fotoneita 1 keV–100 GeV ja elektroneja 1 keV–1 GeV välillä. 

Ohjelman käyttökohteita ovat esimerkiksi kriittisyysturvallisuus-, säteilysuojaus- ja 

dosimetrialaskut, sekä detektorien suunnittelu. 

MCNP on komentorivipohjainen ohjelma ja malli kirjoitetaan tekstitiedostoon. 

Syöttötiedosto muodostuu kolmesta kappaleesta: solukortit, pintakortit ja datakortit. 

Kortti sanaa käytetään historiallisista syistä. Pintakorteissa määritellään pinnat, jotka 
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rajaavat mallin soluja. MCNP käyttää ensimmäisen ja toisen asteen pintoja. 

Koordinaatisto on karteesinen. (Shultis, Faw 2011, 2) 

Solukorteilla muodostetaan mallin geometria. Solu määritellään pintakorteista käyttäen 

joukko-opin operaattoreita: leikkaus, yhdiste ja negaatio. Esimerkiksi kuutio muodostuu 

kuuden pinnan leikkauksesta, joissa tilavuus on määritelty olevan kuution sisäpuolella. 

(Shultis, Faw 2011, 2) 

Datakorteilla määritellään kaikki, mikä ei sisälly pinta- tai solukortteihin eli mallin lähde, 

materiaalikoostumukset, fysiikka, tallyt eli maalialueet, laskennan lopetusehdot ja 

laskennan tehokkuuteen vaikuttavat menetelmät. 

MCNP tarjoaa laajat mahdollisuudet määritellä lähdetermi. Lähde voi olla yleinen 

hiukkaslähde tai kriittisyyslähde. Yleisellä lähdetermillä voidaan määritellä lähteen 

sijainti, energiajakauma, aikariippuvuus ja suunta. Kaikki näitä voidaan muokata 

käyttäjän antamilla todennäköisyysjakaumilla, jotka voivat olla, joko riippumattomia tai 

riippuvaisia toisistaan. Kriittisyyslähdetermiä käytetään kriittisyys- ja palamalaskuissa, 

eikä sitä käsitellä tässä työssä. (Pelowitz 2013, 3-122–124) 

Tallyt ovat maalialueita, joissa tallennetaan tietoja partikkeleista. Taulukossa 7.1 on 

esitetty käytettävissä olevia tallytyyppejä. Yleisimmin käytettyjä tyyppejä ovat F1, F2 ja 

F4- tallyt. Tallyja on mahdollista myös muokata laskemaan esimerkiksi reaktioiden 

määriä. Käytännössä voidaan laskea kaikkia suureita, jotka ovat yhtälön 7.11 muotoa. 

Jossa Φ(𝐸) on energiariippuvainen vuo ja 𝑓(𝐸) on vaikutusalakirjastosta lasketun tai 

käyttäjän antaman reaktion funktio. (Sweezy et al. 2003, 1-5) 

𝐶 = ∫ Φ(𝐸)𝑓(𝐸)𝑑𝐸  (7.11) 
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Taulukko 7.1 Tallytyypit 

 Tallyn tyyppi Yksikkö 

F1 Hiukkasvirta pinnan yli partikkelia 

F2 Keskimääräinen hiukkasvuo pinnan yli partikkelia/cm2 

F4 Keskimääräinen hiukkasvuo solussa partikkelia/cm2 

F5a Hiukkasvuo piste- tai rengas 

detektorissa 

partikkelia/cm2 

F6 Keskimääräinen soluun absorboitunut 

energia 

MeV/g 

F7 Keskimääräinen soluun absorboitunut 

fissioenergia 

MeV/g 

F8 Säteilyn detektorissa aiheuttamien 

pulssien energiajakauma 

pulssia 

 

Tallyjen tulokset voidaan muuttaa suoraan annosnopeuksiksi käyttämällä vuo-annos-

muuntokertoimia. Tässä työssä on käytetty taulukossa 7.2 esitettyjä ICRP74 vuo-annos-

kertoimia. 

Taulukko 7.2 ICRP74 mukaiset vuo-annos-muuntokertoimet neutronisäteilylle (Luukkonen 

2014,69) 

Energia 

[MeV] 

ICRP74- 

kerroin 

Energia 

[MeV] 

ICRP74- 

kerroin 

2,5E-8 2,736E-2 5,0E-1 6,768E-1 

1,0E-7 3,582E-2 7,0E-1 8,316E-1 

1.0E-6 4,968E-2 9,0E-1 9,612E-1 

1,0E-5 5,436E-2 1,0 1,015E+0 

1.0E-4 5,256E-2 1,2 1,116E+0 

1,0E-3 5,112E-2 2,0 1,379E+0 

2.0E-3 5,184E-2 3,0 1,555E+0 

5,0E-3 5,652E-2 4,0 1,649E+0 

1,0E-2 6,588E-2 5,0 1,706E+0 

2.0E-2 8,568E-2 6,0 1,739E+0 

5,0E-2 1,386E-1 7,0 1,764E+0 

7,0E-2 1,699E-1 8,0 1,778E+0 

1,0E-1 2,153E-1 1,0E+1 1,796E+0 

1,5E-1 2,887E-1 1,4E+1 1,786E+0 

2,0E-1 3,564E-1 2,0E+1 1728E+0 

3,0E-1 4,788E-1   
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MCNP tekee tallyille kymmenen tilastollista testiä, joiden avulla voidaan arvioida 

mallinnuksen tarkkuutta. Tilastollisiin testeihin kuuluvat keskiarvo, suhteellinen virhe ja 

sen käyttäytyminen, varianssin varianssi ja sen käyttäytyminen, figure of merit (FOM) ja 

tiheysfunktion käyttäytyminen. Näistä käydään läpi suhteellinen virhe ja figure of merit. 

Suhteellinen virhe lasketaan yhtälön 7.12 mukaan ja se kuvaa tallyn keskiarvon varianssin 

suhdetta tallyn keskiarvoon. Simuloinnissa yritetään saavuttaa mahdollisimman pieni R 

mahdollisimman pienellä määrällä historioita. Taulukossa 7.3 on esitetty raja-arvoja 

suhteellisen virheen tulkintaan. (Sweezy et al. 2008, 1-7) MCNP tarkistaa suhteellisen 

virheen käyttäytymisen. Simuloinnin edetessä suhteellisen virheen tulee olla laskeva 

suhteessa 1 √𝑁⁄ , missä N on simuloitujen historioiden määrä. 

𝑅 ≡
𝑆�̅�

�̅�
   (7.12) 

    

Taulukko 7.3 Suhteellisen virheen raja-arvot 

Suhteellinen virhe Tallyn luotettavuus 

0,5–1,0 Merkityksetön 

0,2–0,5 Vähäinen 

0,1–0,2 Kyseenalainen 

<0,1 Yleisesti luotettava 

 

Figure of merit (FOM) kuvaa mallin tehokkuutta. T on laskenta-aika ja R suhteellinen 

virhe. Mitä suurempi FOM, sen tehokkaammin simulointi konvergoituu. Mallinnuksen 

edetessä FOM:n pitäisi säilyä lähes vakiona. (Sweezy et al. 2008, 1-7)  

𝐹𝑂𝑀 =
1

𝑅2𝑇
    (7.13) 

Monte Carlo-laskennan tehokkuutta voidaan parantaa kahdella tavalla: 

yksinkertaistamalla mallia tai käyttämällä varianssinvähennystekniikoita. Ensimmäisessä 

menetelmässä voidaan esimerkiksi yksinkertaistaa geometriaa alueilla, jotka eivät ole 
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simuloinnin kannalta tärkeitä. Samoin voidaan simuloinnista poistaa partikkeleja jotka 

eivät ole kiinnostavia. Esimerkiksi, jos halutaan mallintaa nopeita neutroneita, on turha 

käyttää laskenta-aikaa termisten neutronien seurantaan, vaan ne voidaan poistaa 

simuloinnista. (Shultis 2011, 21) 

Toinen mahdollinen tapa laskennan tehostamiseksi on epäanalogisen laskennan käyttö. 

Tällöin simulointia muokataan siten, että halutut tapahtumat ovat todennäköisempiä kuin 

luonnossa. Simulointiin voidaan vaikuttaa muokkaamalla hiukkaspopulaatiota ja otantaa 

tai käyttämällä osassa ongelmaa deterministisiä laskentamenetelmiä. (Shultis 2011, 21) 
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7.3 Laskentageometria 

Siirtosäiliön geometriatiedot on saatu valmistajan, GNS:n toimittamasta turvallisuus-

analyysistä. Siirtosäiliö on pallografiittivaluraudasta valettu sylinteri. Siirtosäiliön kansi 

on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laskentaan käytetyt siirtosäiliön mitat on 

esitetty taulukossa 7.4. Siirtosäiliön nostokorvakkeet ja kannen läpiviennit on jätetty 

mallintamatta. (GNS 1985) 

Taulukko 7.4 Siirtosäiliön päädimensiot (GNS 1985) 

Ulkomitat 

Halkaisija 2000 mm 

Korkeus 5180 mm 

Sisämitat 

Halkaisija 1284 mm 

Korkeus 4498 mm 

Ainevahvuudet 

Seinä 358 mm 

Pohja 340 mm 

Kansi 338 mm 

 

Siirtosäiliön polttoainekori on tehty yhteen hitsatuista neliöteräsputkista, joiden mitat on 

esitetty taulukossa 7.5. Neliöteräkset on hitsattu ylä- ja alaosista yhteen. Korissa on paikat 

41 polttoainenipulle. 33 keskimmäisessä positiossa materiaalina on käytetty booriterästä. 

Boori on lisätty parantamaan kriittisyysturvallisuutta. Boori on luonnollisessa 

isotooppikoostumuksessa. Putkien booripitoisuus on 1 m- %. (Seltborg 2008 ,7) Lopuissa 

putkissa materiaali on ruostumaton teräs. Siirtosäiliön ja polttoainekorin mallinnuksessa 

käytetyt materiaalit on esitetty taulukossa 7.6. Polttoainekori on 70 mm siirtosäiliön 

pohjaa ylempänä. Mallin geometria on esitetty kuvassa 7.3. Kuvasta näkyy, että 

polttoainekorin kulmat ovat hyvin lähellä siirtosäiliön seiniä. Tällöin polttoainekorin ja 

siirtosäiliön seinien väliin jää ohuempi kerros neutroneita hidastavaa vettä. Siirtosäiliön 

ulkopuolella oleva ilma on jaettu soluihin, joissa lasketaan annosnopeudet. Soluja 
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yhdistämällä voidaan laskea annosnopeuskeskiarvo halutulla alueella. Perustapauksissa 

käytetyt tallyt on rajattu punaisella. 

 

Kuva 7.3 Mallin geometria, tallyt on rajattu punaisella 

 

Taulukko 7.5 Polttoainekorin putkien dimensiot 

Mitat [mm] Kappalemäärä 

158,5x158,5x3x4050 41 

 

 

Taulukko 7.6 Siirtosäiliön materiaalikoostumukset (Seltborg 2008,7) 

Alkuaine Polttoainekori 

ja kansi 

(AISI-304) 

Polttoainekori, 

(SS-304B) 

Siirtosäiliö  

(GGG-40) 

Fe 71,24 68,25 95,45 

Cr 17,55 18,25 - 

Ni 9,14 11,17 - 

Mn 1,25 0,84 - 

Si 0,43 0,45 1,3 

Ti 0,33 - - 

C 0,04 0,02 3,25 

P 0,03 0,01 - 

S 0,003 0,002 - 

B - 1,00 - 

Tiheys [g/cm3] 7,8 7,8 7,0 
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Polttoaine-elementti mallinnettiin suorakulmaisena särmiönä, jonka päädyt olivat neliön 

muotoiset. Elementin ulkohalkaisijan leveytenä on 136,54 mm nipun ulkomittojen 

mukaan. Nipun pituutena käytettiin polttoaine-elementin tehollista pituutta, 3680 mm. 

Polttoaine mallinnettiin kuudessa osassa, jolla huomioitiin elementin aksiaalinen 

nuklidijakauma ja osapitkien polttoainesauvojen vaikutus. Nipun rakenne näkyy kuvassa 

7.3. Polttoainekotelo mallinnettiin erikseen. Mallinnuksessa ei huomioitu polttoaine-

elementin ala- ja yläpäätykappaleita, vaan päädyt oletettiin vedeksi. Polttoaine-elementin 

aktiivinen osa alkaa 300 mm siirtosäiliön pohjasta. 

Polttoainenipun materiaalikoostumukset on taulukoitu liitteeseen 6. Massaosuudet 

laskettiin nipun geometrian ja materiaalitietojen avulla. Polttoaineen suojakuori ja 

vesikanava oletettiin puhtaaksi zirkoniumiksi. Polttoaineen massan oletettiin olevan 

175,2 kg, mistä SNF-laskuista saadun isotooppikoostumuksen perusteella laskettiin 

tärkeimpien isotooppien massaosuudet. Suurin osa laskennan kannalta merkityksellisistä 

fissiileistä isotoopeista on hyvin pitkäikäisiä eivätkä tarkastellut jäähtymisajat 

vaikuttaneet isotooppijakaumiin. Poistopalama vaikuttaa isotooppijakaumiin, mutta 

muutokset ovat hyvin pieniä. Spontaaneissa fissioissa syntyneistä neutroneista osa 

aiheuttaa fissioita polttoaineessa jäljellä olevissa uraani ja plutonium ytimissä. Koska 

siirtosäiliö on täytetty vedellä, joka on hyvä moderaattori, on fissioissa syntyvät neutronit 

huomioitava. 

 

7.4 Lähdetermi 

Lähdetermiä muodostaessa on oletettu, että neutronilähde muodostuu 244Cm 

spontaaneista fissioista, koska 244Cm spontaani fissio on ylivoimaisesti suurin 

neutronilähde käytetyssä polttoaineessa. Energiajakaumana käytettiin yhtälön 7.14 

Wattin spontaanin fission spektriä 244Cm:lle. Yhtälössä a= 0,902523 ja b=3,72033. C on 

kerroin jakauman normeeraukseen. SNF-laskuista saadaan polttoaineen neutronilähteen 

kokonaisvoimakkuus ja neutronilähteen voimakkuus 25 eri laskentasolussa. 

Neutronilähteen voimakkuus saatiin SNF-laskuista yksikössä n/s/tU. Laskennassa 
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käytetty lähdeterminvoimakkuus laskettiin summaamalla α–n-lähde ja spontaani 

fissiolähde yhteen. Taulukossa 7.7 on esitetty laskennassa käytetyt neutronilähteen 

kokonaisvoimakkuudet täydelle siirtosäiliölle.  

𝑓(𝐸) = 𝐶𝑒−𝐸/𝑎sinh (√𝑏𝐸)   (7.14) 

Taulukko 7.7 Neutronilähteen voimakkuudet [n/s/siirtosäiliö] 

 45 MWd/kgU 50 MWd/kgU 55 MWd/kgU 

4 vuotta 4,13E+9 7,30E+9 8,16E+9 

5 vuotta 3,97E+9 7,03E+9 7,85E+9 

6 vuotta 3,82E+9 6,76E+9 7,55E+9 

 

SNF-laskuista laskettiin polttoainenipulle lähteen aksiaalinen jakauma. Jakauma on 

esitetty kuvassa 7.4. Lähteen aksiaalinen jakauma on huomioitava, sillä BWR-nipussa 

palama vaihtelee aksiaalisesti riippuen rikastusasteesta ja jäähdytteen aukko-osuudesta. 

Jos koko nipulle käytettäisiin keskimääräistä lähdevoimakkuutta, tulisi nipun keskiosan 

annosvaikutus aliarvioitua huomattavasti. 

 

Kuva 7.4 Spontaanin neutronilähteen aksiaalinen jakauma 
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7.5 OL1 3/2016 siirron malli 

Vaikka MCNP tarjoaakin erilaisia tunnuslukuja laskennan tarkkuudesta ja tilastollisesta 

luotettavuudesta, nämä eivät kuvaa miten hyvin laskenta vastaa todellisuutta. Toisin 

sanoen laskenta voi numeerisesti konvergoitua hyvin, vaikka tulokset ovat fysikaalisesti 

vääriä. (Shultis, Faw 2011, 34) Tässä työssä simuloituja annosnopeuksia verrataan 2016 

mittaustuloksiin, jotta nähdään miten hyvin malli toimii ja vaikuttavatko tehdyt 

yksinkertaistukset merkittävästi laskentatuloksiin. Tapaus ei sovi varsinaiseen 

validointiin, sillä varsinkin lähdetermiin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Todellinen 

lähde muodostuu usean eri jäähtymisajan, poistopalaman ja rikastusasteen nipuista. 

Näillä kaikilla on vaikutusta lähteen muotoon ja voimakkuuteen, joita ei tunneta tarkasti. 

Vuoden 2016 käytetyn polttoaineen siirtokampanjassa siirrettyjen nippujen poisto-

palamat olivat välillä 39,3 MWd/kgU – 44,9 MWd/kgU. Kuvassa 7.5 on esitetty OL1 3. 

siirtoerän latauskartta. Karttaan on merkitty nipun jäähtymisaika ja keskimääräinen 

palama. Mallissa valittiin reunoille yksi kerros 45 MWd/kgU nippuja, jäähtymisaikana 9 

vuotta ja korin keskipaikoille 45 MWd/kgU nippuja, jäähtymisaikana oli 4 vuotta. 45 

MWd/kgU nipulle käytettiin TVO:lla tehtyjä SNF-laskuja. Mallinnuksessa nipun 

keskipalamaksi ilmoitettiin 43,5 MWd/kgU, mikä on melko lähellä pullon latausta. 

Mallin kokonaisaktiivisuus laskettiin nippukohtaisten aktiivisuuksien summana. 

Nippukohtaiset erot mallinnettiin laskemalla polttoainenipuille osuudet kokonais-

lähteestä, joita käytettiin lähdesolujen neutroninsynty todennäköisyyksinä. Mallissa 

käytettiin siirron maksimi poistopalamia ja kaikille nipuille käytettiin samaa 45 

MWd/kgU nipun materiaalikoostumusta. Lähdejakaumana käytettiin SNF-laskuista 

mittaustuloksiin sopivaa jakaumaa.  
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Kuva 7.5 Polttoainesiirron 3/2016 siirtosäiliön latauskuvio 

 

Mallissa sijoitettiin noin Digipig-mittarin kokoiset tally-solut mittauspisteisiin siten, että 

tallyn keskipiste oli mittauspisteessä. Tallyillä tallennettiin solun keskimääräinen 

neutronivuo ja annosnopeus. 

Laskennan tehostamiseksi käytettiin mallissa epäanalogista simulointia. Käytetty 

menetelmä oli weight–windows-menetelmä. Malli optimoitiin haluttuun maalialueeseen 

ja ohjelma muodostaa laskenta-alueelle tärkeysfunktion. Tärkeysfunktiolla säädellään 

partikkelien painoarvoa. Kun partikkeli saapuu tärkeämmälle alueelle, se jaetaan 

useammaksi partikkeliksi ja samalla syntyneiden partikkelien painoarvoa muutetaan, 

jotta laskennan kokonaistulos ei muutu. Näin saadaan enemmän simuloituja partikkeleita 

ja parannetaan laskennan tilastollista luotettavuutta. Painoarvoille on menetelmässä 

asetettu ylä- ja alaraja, josta menetelmän nimi on peräisin. Jos partikkelin painoarvo on 

alle alarajan, se poistetaan simuloinnista. Jos partikkelin paino ylittää rajan partikkeli 

jaetaan. 
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8 LASKENTATULOKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi mallinnuksissa saadut tulokset. Työssä mallinnettiin 

käytetyn polttoaineen siirtosäiliö kolmella eri poistopalamalla ja kolmella eri 

jäähtymisajalla. Mallinnuksella selvitettiin neutroniannosnopeudet ja neutronivuon 

energiajakauma eri työskentelykorkeuksilla siirtosäiliön ympärillä. Neutroni-

annosnopeuksien ja tehtyjen polttoaineen siirtojen seurantojen avulla voidaan arvioida 

työntekijöiden neutroniannoksia eri siirtosäiliön latauksilla. Energiajakaumien avulla 

arvioidaan mitattujen käyttöpaikkakohtaisten korjauskertoimien soveltuvuutta 

neutroniannostarkkailuun eri siirtosäiliön latauksilla. 

8.1 OL1 3/2016 Polttoaineensiirto 

Taulukossa 8.1 on verrattu OL1 siirrosta 3/2016 tehdyn mallinnuksen tuloksia 

neutroniannosnopeusmittareilla mitattuihin annosnopeuksiin. Mallinnustulokset ovat 

tallyn keskiarvoja. Kuvasta 8.2 nähdään, että mittauspisteet 1 ja 2 osuivat siirtosäiliön 

korkean annosnopeudenalueen reunoille. Tästä seuraa, että tapaus on herkkä nipun 

aksiaaliselle neutronivoimakkuudelle. 

Taulukko 8.1 Annosnopeudet mittauspisteissä 

 Mitattu 

annosnopeus 

[µSv/h] 

Mallinnettu 

annosnopeus 1 

[µSv/h] 

Mallinnettu 

annosnopeus 2 

[µSv/h] 

Mittapiste 1 74,7 91,6 74,0 

Mittapiste 2 108,6 88,9 99,6 

Mittapiste 3 15,4 18,4 20,4 

 

Taulukossa 8.1 annosnopeus 1 on laskettu SNF-laskuista saadun jakauman mukaisesti ja 

annosnopeus 2 laskettiin muokatulla jakaumalla. Jakaumat on esitetty kuvassa 8.1. 

Mittausten perusteella jakauma 2 vastaa paremmin todellista tilannetta, joten laskuissa on 

käytetty sitä. 
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Kuva 8.1 Polttoaine- elementin aksiaalinen neutronilähteen voimakkuus 

 

Kuvassa 8.2 on esitetty annosnopeuskartta mittapisteen 2 tasalla eli 370 cm korkeudella. 

Nähdään, että annosnopeus on korkeampi polttoainekorin kulmissa ja painottunut 

reunalle, jossa on neljä elementtiä rinnan. Tally on kuvassa mustareunaisena 

nelikulmiona. Kuvan alareuna on melko karkea, sillä neutronien tärkeyttä painotettiin 

tallya kohti. Siirtosäiliön poikkileikkaus on esitetty kuvassa 8.2. Kuvassa on näkyvillä 

tallyjen sijainti korkeussuunnassa. Nähdään, että annosnopeus on painottunut säiliön 

keskiosaan, mutta neutronien sironnat levittävät kenttää. Varsinkin ylätasolla 

annosnopeus jopa kasvaa siirryttäessä ulommas säiliöstä. Tämä johtuu lähteen muodosta.  
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Kuva 8.2 KPA- siirtosäiliön poikkileikkaus 2. mittapisteen tasalta [µSv/h] 

 

 

Kuva 8.3 Siirtosäiliön halkileikkaus [µSv/h] 
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Taulukossa 8.2 on esitetty simuloinnin luotettavuutta ja tehokkuutta kuvaavia 

tunnuslukuja. Tulosten suhteelliset virheet ovat reilusti alle hyväksymisrajan 0,1. 

Varianssin varianssi kuvaa suhteellisen virheen luotettavuutta. Tulosten perusteella 

virhetarkastelua voidaan pitää hyvänä.  

FOM kuvaa mallin tehokkuutta. Tulosten perusteella malli ei toimi tehokkaasti. 

Todennäköisesti suurin syy on tallyjen pieni koko ja sijainti. Tallyt sijaitsevat etäällä 

toisistaan, jolloin niiden optimointi oli haastavaa. Tätä oletusta tukevat myöhemmin 

tehdyt simuloinnit, joissa käytettiin kuvan 7.3 mukaisia tallyja. Tällöin FOM:it olivat 

huomattavasti parempia.  

Simuloitaessa havaittiin myös, ettei malli läpäissyt kaikkia tilastollisia testejä, jos 

partikkelihistorioita simuloitiin liian paljon. Ongelma oli yleensä se, ettei varianssin 

varianssi laskenut enää tarpeeksi suhteessa partikkelihistorioihin. Pitkillä simuloinneilla 

pyrittiin parantamaan neutronivuon energiajakaumien luotettavuutta hyvin termisille ja 

nopeille neutroneille, mutta niiden osuudet olivat niin pieniä, ettei tuloksia voida pitää 

luotettavina kummassakaan ääripäässä. 

Taulukko 8.2 Laskennan tunnuslukuja 

 Mittapiste 1 Mittapiste 2 Mittapiste 3 

Suhteellinen virhe 0,0020 0,0096 0,0245 

Varianssin varianssi 0,0008 0,0096 0,0046 

FOM 4,5 0,19 0,029 

 

Mallinnustuloksista nähdään, että neutroniannosnopeus vaihtelee jopa kymmeniä 

prosentteja sekä radiaalisesti, että aksiaalisesti. Tämä tekee tarkkojen annosarvioiden 

tekemisestä vaikeaa, sillä ei ole mahdollista mallintaa tarkasti työntekijän liikkumista 

säiliön ympäristössä. Toisaalta mallin avulla saadaan suuntaa antava arvio työkohteen 

suhteellisesta annosnopeuskehityksestä eri siirtojen välillä. Kun tätä verrataan mitattuihin 

henkilöannoksiin, voidaan arvioida tulevia annoksia olettaen, että työskentelyssä ei 

tapahdu suuria muutoksia. 
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8.2 Radiaalinen annosnopeusjakauma 

Siirtosäiliön polttoainekorin muoto aiheuttaa neutroniannosnopeuksiin radiaalista 

vaihtelua siirtosäiliön ympärillä. Polttoainekorin kulmissa olevat elementit ovat 

lähempänä siirtosäiliön seinää, kuin päädyissä olevat. Tällöin neutronisuojana toimivaa 

vettä on vähemmän elementin ja seinän välissä. Toinen annosnopeutta lisäävä tekijä on 

se, että korin kulmapaikoissa on käytetty rakennemateriaalina tavallista ruostumatonta 

terästä, kun muualla korissa materiaalina on boorattu teräs. Kuvassa 8.4 on esitetty 

radiaalinen annosnopeusjakauma siirtosäiliön ympärillä. Etäisyydeksi valittiin 25 cm 

säiliön pinnasta. Tulokset on esitetty kolmelta eri korkeudelta. 150 cm eli torson 

korkeudella lattiatasolla, 270 cm joka on annosnopeuden aksiaalinen maksimikohta ja 

390 cm joka on torson korkeus ensimmäisellä huoltotasolla.   

 

Kuva 8.4 Radiaalinen annosnopeusjakauma 25 cm etäisyydellä siirtosäiliön pinnasta 

tapauksessa 45 MWd/kgU, 5 a 
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Kuvasta 8.4 nähdään, että annosnopeus on korkeimmillaan polttoainekorin kulmien 

kohdalla ja matalin 90° kohdalla, missä polttoainekorissa on kolmen nipun rivi. 

Annosnopeuden vaihtelu siirtosäiliön ympärillä on enimmillään 30–40 µSv/h.  

Tapauksessa 45 MWd/kgU, 5 a oletuksena oli, että kaikki polttoaine oli samanlaista. 

Aktiivisemmilla kuljetuksilla annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä kasvavat, mutta 

annosnopeuksien radiaalinen vaihtelu on samaa suuruusluokkaa. Eroja radiaaliseen 

jakaumaan voi syntyä, jos siirtosäiliön latauksessa kaikki niput eivät ole samanlaisia. 

Tämä on normaali tilanne todellisessa siirrossa. Siirrettävissä nipuissa on eroja niin 

poistopalamissa, kuin jäähtymisajoissakin. 

 

Kuva 8.5 Annosnopeudet keskiosassa 240 cm korkeudella, tapauksessa 45 MWd/kgU, 5 

vuoden jäähtymisajalla [µSv/h] 

 

Kuvassa 8.7 on esitetty annosnopeusjakauma siirtosäiliön ympärillä. Kuva on skaalattu 

10- 250 µSv/h. Sinisellä alueella annosnopeus on 10 µSv/h tai alle ja punaisella alueella 

300 µSv/h tai yli.  
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8.3 Aksiaalinen annosnopeusjakauma 

Kuvassa 8.6 on esitetty siirtosäiliön aksiaalinen annosnopeusjakauma neljällä eri 

etäisyydellä tapauksessa 45 MWd/kgU, 5 vuoden jäähtymisajalla. Annosnopeuden 

maksimi on noin 220–230 cm korkeudella. Jakauman maksimi on hieman painottunut 

polttoaineen aktiivisen osa keskilinjan alapuolelle. Tämä johtuu polttoaineen rakenteesta, 

sillä nipun keskiosan yläpuolella on vähemmän polttoainetta osapitkien sauvojen takia. 

Nähdään, että jo lattiatasolla noin rinnankorkeudella annosnopeudet voivat olla 90–125 

µSv/h. Annosnopeudet ovat 20–30 µSv/h vielä 2 metrin etäisyydellä siirtosäiliöstä. 

 

Kuva 8.6 Aksiaalinen annosnopeusjakauma eri etäisyyksillä siirtosäiliöstä 

 

Kuvassa 8.7 on esitetty annosnopeuskenttä siirtosäiliön ympärillä. Kuva on skaalattu 10- 

250 µSv/h. Sinisellä alueella annosnopeus on 10 µSv/h tai alle ja punaisella alueella 300 

µSv/h tai yli. Kuvan perusteella näyttää, että työskentely tapahtuu pääasiassa noin 100 
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µSv/h kentässä lattiatasolla ja 1. huoltotasolla. 2. huoltotasolla annosnopeudet ovat 

selkeästi matalampia. 

 

 

Kuva 8.7 Annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä 45 MWd/kgU, 5a [µSv/h] 
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8.4 Poistopalaman vaikutus annosnopeuksiin 

Taulukossa 8.3 on esitetty poistopalaman ja jäähtymisajan vaikutus keskimääräisiin 

annosnopeuksiin siirtosäiliön ympärillä. Poistopalaman kasvaessa 45 MWd/kgU:sta 50 

MWd/kgU:a annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä kasvavat keskimäärin 77 %. 

Poistopalaman kasvu 50:stä 55 MWd/kgU:a kasvattaa keskimääräisiä annosnopeuksia 

noin 12 %. Annosnopeuksien kasvu on hieman suurempaa, kuin aikaisemmin on arvioitu 

(Luukkonen 2014, 79). Annosnopeuksien kasvun taittuminen johtuu lähinnä nippujen 

rikastusasteen kasvamisesta. Tuloksista nähdään, että jäähtymisajalla on huomattavasti 

pienempi vaikutus annosnopeuksiin, kuin poistopalamalla. Tämä johtuu siitä, että 

muutaman vuoden jäähtyneessä polttoaineessa 244Cm on hallitseva neutronilähde ja sen 

puoliintumisaika on suhteellisen pitkä 18,1 vuotta. 

Taulukko 8.3 Keskimääräiset annosnopeudet työskentelytasoilla eri poitopalamilla ja 

jäähtymisajoilla (µSv/h) 

 Lattiataso 1. huoltotaso 2. huoltotaso 

4 a 5 a 6 a 4 a 5 a 6 a 4 a 5 a 6 a 

45 

MWd/kgU 

70,1 60,8 58,5 92,3 78,0 75,1 9,3 10,3 9,9 

50 

MWd/kgU 

111,8 107,6 103,6 143,6 138,2 132,9 18,9 18,2 17,5 

55 

MWd/kgU 

124,9 120,2 115,7 160,6 154,4 148,5 21,1 20,3 19,6 

 

Kuvissa 8.8–8.10 on esitetty annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä kolmella eri 

poistopalamalla. Kaikki kuvat on skaalattu 6–500 µSv/h havainnollisuuden vuoksi. 

Kuvista nähdään miten poistopalaman kasvattaminen vaikuttaa annosnopeuksiin 

siirtosäiliön ympärillä. Sen lisäksi, että siirtosäiliön läheisyydessä annosnopeudet 

kasvavat, altistumisalue neutronisäteilylle kasvaa. Suurin ero on kuvissa 8.8 ja 8.9 eli 45 

ja 50 MWd/kgU poistopalamien välillä. Myös siirtokorin kulmien vaikutus kasvaa 

poistopalaman kasvaessa.  
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Kuva 8.8 Annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä tapauksessa 45 MWd/kgU, 5a [µSv/h] 

 

Kuva 8.9 Annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä tapauksessa 50 MWd/kgU, 5a [µSv/h] 

 

Kuva 8.10 Annosnopeudet siirtosäiliön ympärillä tapauksessa 55 MWd/kgU, 5a [µSv/h] 
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Siirtosäiliöstä tehdään säteilysuojelun toimesta annosnopeusmittaukset, ennen säiliön 

siirtoa käytetyn polttoaineen varastolle. Mallinnuksen perusteella 45 MWd/kgU, 5a 

tapauksessa siirtosäiliön neutroniannosnopeudet ovat pinnasta noin 140–160 µSv/h ja 1 

m päästä noin 50–60 µSv/h. Tulokset ovat lähellä säteilysuojelun viimeisimmistä 

siirroista mittaamia tuloksia. 50 MWd/kgU, 5a tapauksessa neutroniannosnopeudet ovat 

pinnasta noin 270–290 µSv/h ja metrin päässä noin 100 µSv/h. Mittaustuloksiin 

epävarmuutta aiheuttavat etäisyyden arviointi. Lisäksi, kun siirtosäiliö on kuljetus-

asennossa, pieni osa polttoaineesta ei ole veden alla. Tämä saattaa nostaa annosnopeuksia 

mittauspisteissä. 

8.5 Neutronien energiajakaumat 

Energiajakaumia tarkastellaan, jotta voitaisiin arvioida syitä, jotka vaikuttivat eroihin eri 

mittauspisteissä ja eri siirtokerroilla määritetyissä käyttöpaikkakohtaisissa korjaus-

kertoimissa. 

8.5.1 Korkeuden vaikutus energiajakaumiin 

Kuvassa 8.11 on esitetty 45 MWd/kgU, 5 a tapauksen energiajakaumat eri korkeuksilla. 

Kuvasta nähdään, että neutronikertymä vaihtelee eri korkeuksilla. Lattiatason ja 2. 

huoltotason jakaumat ovat hieman erimuotoisia, kuin 1. huoltotason. Keskitasolla on 

suhteellisesti vähemmän hitaita neutroneja, kuin muualla. Muuten jakaumat ovat 

muodoltaan lähellä toisiaan. Kuvassa 8.12 on esitetty kuvan 8.11 tiedot 

logaritmi/lineaarisessa muodossa, jolloin erot nopeiden neutroneiden määrässä ovat 

paremmin esillä. 

Ylimmällä huoltotason pehmeämpi neutronivuo johtuu todennäköisesti polttoaineen 

rakenteesta ja neutronien siroamisesta siirtosäiliön keskiosista. Lattiatasolla jakauma on 

lähellä ylimmän tason jakaumaa. Polttoaineen rakenne on suurelta osin samanlainen kuin 

keskiosassa, joten todennäköisesti termisen vuon aiheuttavat keskiosasta ja lattiasta 

sironneet neutronit. 1. huoltotasolla siirtosäiliön keskiosassa vuo on kovin. Termisiä 

neutroneita on vähemmän, kuin muilla tasoilla.  
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Kuva 8.11 Neutronikertymän energiajakauma eri työskentelykorkeuksilla 45 MWd/kgU 

tapaukselle (Logaritminen asteikko) 

 

Kuva 8.12 Neutronikertymän energiajakauma eri työskentelykorkeuksilla 45 MWd/kgU 

tapaukselle (Logaritminen/lineaarinen asteikko) 
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8.5.2 Poistopalaman vaikutus energiajakaumiin 

Kuvassa 8.13 on esitetty normeerattu neutronivuo eri poistopalamien arvoilla. 

Poistopalaman vaikutuksen arvioimiseksi tapauksia mallinnettaessa otettiin huomioon 

palaman vaikutus nipun isotooppikonsentraatioon. Mallinnetuissa tapauksissa 

poistopalamalla ei havaittu olevan merkitystä eri energisten neutronien suhteellisiin 

määriin.  Poistopalama vaikuttaa vain lähteen kokonaisaktiivisuuteen. Kuvassa 8.14 on 

esitetty poistopalaman vaikutus absoluuttisiin neutronivuo arvoihin.  

 

 

Kuva 8.13 Normeerattu neutronivuo eri poistopalamilla, kun jäähtymisaika on 5 vuotta 
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Kuva 8.14 Absoluuttiset neutronikertymät eri poistopalamilla, jäähtymisajalla 5 vuotta 

 

8.5.3 Etäisyyden vaikutus energiajakaumiin 

Myös etäisyydellä siirtosäiliöstä on vaikutusta neutronivuon muotoon. Kuvassa 8.15 on 

esitetty neutronivuojakaumat kolmella eri etäisyydellä siirtosäiliöstä. Nähdään, että 

lähellä siirtosäiliötä neutronivuo on kovin, siirryttäessä kauemmas vuo pienenee, mutta 

hitaiden neutronien määrä säilyy siroamisten vuoksi samana. Eli hitaiden neutronien 

suhteellinen määrä kasvaa. Siirryttäessä vielä kauemmas vuo heikkenee, mutta vuon 

muoto on sama. 2014 fantomi mittauksissa tehtiin mittauksia eri etäisyydeltä 

siirtosäiliöstä (Luukkonen 2014). Mutta koska mittauspisteet olivat radiaalisesti eri 

kohdissa siirtosäiliötä, ei niiden perusteella voida arvioida etäisyyden vaikutusta 

dosimetrien vasteisiin. Tämä johtuu annosnopeuksien radiaalisesta vaihtelusta 

siirtosäiliön ympärillä. Koska vuo pehmenee etäisyyden kasvaessa, on todennäköistä, että 

neutronidosimetrit yliarvioivat annosta kauempana siirtosäiliöstä ja nyt määritellyt 

korjauskertoimet ovat konservatiivisia. 
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Kuva 8.15 Neutronikertymät kolmella eri etäisyydellä siirtosäiliöstä 

 

8.6 Mallinnukseen perustuva annosarvio 
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etäisyyden kasvaessa noin 15 µSv/h. Nostoissa annosnopeudet ovat 3m päässä noin 20 

µSv/h. Dekontaminoinnissa työn oletetaan jakautuvan 2/3-osaa siirtosäiliön lattia- ja 1. 

huoltotasolle ja 1/3-osaa siirtosäiliön yläosaan. Vastaavasti keskimääräisiksi 

annosnopeuksiksi arvioidaan 120 µSv/h ja 20 µSv/h. Samaa käytetään säteilyvalvonnan 

mittauksille. Arviot on esitetty taulukossa 8.4. 

 

Taulukko 8.4 Annosarvio yhdestä KPA- siirrosta, laitoshuoltaja (LH), käytön huoltaja (KH), 

säteilyvalvoja (SV) [µSv] 

 LH KH SV 

Pulttien avaus/kiinnitys 10 10 - 

Dekontaminointi 57 - - 

Nostot 10 10 - 

Mittaukset - 5 29 

Yhteensä 77 25 29 

 

Annosarvio sisältää runsaasti oletuksia työskentelyajoista ja etäisyyksistä, joita oli 

käytännössä mahdotonta tietää tarkasti. Työskentelyä seurattiin kahdessa siirrossa, mutta 

mallinnuksen jälkeen havaittiin, että annosnopeuksien paikkakohtainen vaihtelu on 

suurta, eikä tarkkojen annosarvioiden tekeminen ole mahdollista. Lisäksi on huomioitava, 

että työntekijöitä on useita, joille annokset jakaantuvat erisuuruisina riippuen 

työskentelypaikasta. Taulukossa 8.4 annosarvio on suuntaa antava ja neutronidosimetrian 

tarvetta arvioitaessa pidän luotettavampana mittauskampanjoissa mitattuja 

henkilöannoksia, vaikkakin tuloksen ovat samansuuntaisia. Molempien perusteella 

laitoshuoltajilla on mahdollisuus kirjausrajan ylittäviin neutroniannoksiin. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Työntekijöiden altistusta neutronisäteilylle on seurattu kolmessa käytetyn polttoaineen 

siirtokampanjassa, joissa kahdessa havaittiin neutroniannoksen kirjausrajan ylitys. 

Kaikissa mittauskampanjoissa kirjausrajan ylitykset tapahtuivat kun kampanjan aikana 

tehtiin kolme kuljetusta. Tehtyjen mittausten perusteella voidaan todeta, että käytetyn 

polttoaineen siirroissa laitoshuoltajien on mahdollista altistua kirjausrajan ylittävälle 

neutroniannokselle ja näin ollen neutroniannostarkkailu pitää järjestää. Muilla 

työntekijöillä ei havaittu kirjausrajan ylittäviä annoksia. 

Siirtokampanjoissa joissa neutroniannostarkkailua tehtiin, neutroniannosnopeudet 

siirtosäiliön pinnasta olivat 150–200 µSv/h. Siirrot olivat aktiivisuudeltaan suurimpia 

siirrettyjä. Reaktorin lataus-suunnitelmien perusteella on nähtävissä, että poistopalamia 

pyritään kasvattamaan. Tällä hetkellä hyväksytty maksimi poistopalama on 50 

MWd/kgU. Koska neutroniannosnopeudet riippuvat käytetyn polttoaineen poisto-

palamasta on odotettavissa, että myös siirtosäiliön neutroniannosnopeudet kasvavat. 

Mallinnusten perusteella poistopalaman kasvu 45:stä 50 MWd/kgU nostaa 

annosnopeuksia noin 77 % nykyisistä. Jos oletetaan, että mitatut henkilöannokset 

kasvavat samassa suhteessa annosnopeuksiin verrattaessa, muillakin työntekijöillä voi 

esiintyä annosrajojen ylityksiä. Neutronidosimetrian vaikeudesta johtuen eri dosimetrit 

antavat erilaisia tuloksia. Toisella dosimetrimallilla kirjausraja ylittyy ja toisella ei. Tällä 

hetkellä muiden kuin laitoshuoltajien on epätodennäköistä saada kirjausrajan ylittäviä 

neutroniannoksia. Kuitenkin poistopalamaa kasvatettaessa kirjausrajan ylitys on 

mahdollinen muillakin työntekijöillä. Tämän takia on perusteltua seurata kaikkien KPA-

siirtokampanjaan osallistuvien työntekijöiden annoksia. 

Neutroniannostarkkailua varten tehtiin fantomi- ja annosnopeusmittauksia siirtosäiliöstä. 

Näillä määritettiin käyttöpaikkakohtainen korjauskerroin dosimetrien energia-

riippuvuuden korjaamiseen. Mittaukset tehtiin kahdelle dosimetrimallille, Alnor TVO ja 

Harshaw-Albedo. Lisäksi mittauksia verrattiin 2015 tehtyihin mittauksiin.  
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Molempia dosimetrimalleja verrattiin Studsvik 2222A, Digipig–neutroni-ilmaisimen 

näyttämästä annosnopeudesta laskettuun annokseen. Digipig-mittarin neutronivaste on 

esitetty liitteessä 1. Neutronivaste on hyvin lähellä ICRP annosnopeusekvivalenttia, joten 

mittari on herkempi nopeille neutroneille, kuin termisille. Molemmissa neutroni-

dosimetreissa vaste taas on termoloistemateriaalien kaappausvaikutusalojen mukainen. 

Dosimetrikohtaiset erot korjauskertoimissa johtuvat erilaisten neutroniherkkien kiteiden 

käytöstä ja eroista dosimetrikoteloiden materiaaleissa ja mitoissa. 

Alnor TVO-dosimetrissa neutroniherkkänä kiteenä käytetään Li2B4O7-kidettä, eikä 

kotelossa ole suodatusta termisille neutroneille. Mittaustulosten perusteella termisten 

neutronien määrällä on huomattava vaikutus dosimetrin korjauskertoimeen. 

Mittauspisteen korkeuden vaikutusta korjauskertoimeen on hankala arvioida, sillä 

samalla vaihtuu myös neutronivuon absoluuttinen voimakkuus. Neutronivuon 

voimakkuudella eli siirtosäiliön aktiivisuudella taas on vaikutusta korjauskertoimiin. 

Tämä nähdään vertaamalla keskenään 2016 ja 2015 keskitasolta tehtyjä mittauksia. 2015 

mittauksissa siirtosäiliön kokonaisaktiivisuus oli korkeampi, kuin 2016 ja vastaavasti 

2015 korjauskertoimet olivat pienempiä kuin 2016. Vuonna 2014 PTB:llä tehdyissä 

kalibrointimittauksissa havaittiin, että ero signaalin tuotossa eri 244Cf spektreillä oli noin 

kymmenkertainen. Tämän perusteella on todennäköistä, että erot korjauskertoimissa eri 

siirroissa johtuvat Alnor TVO-dosimetrin herkkyydestä hitaille neutroneille. 

Harshaw–Albedo-dosimetrissa neutroniherkkänä kiteenä on 6LiF ja kotelossa on 

suodatus termisille neutroneille. Korjauskertoimien erot 2016 mittauksessa eri 

korkeuksilla ovat erilaiset kuin Alnor TVO-dosimetrilla. Lisäksi korjauskeroimet olivat 

pienemmät kuin Alnor-dosimetrilla. Oletuksena oli, että Alnorin signaali olisi suurempi, 

koska se havaitsee molempia, suoraan tulevia termisiä neutroneja ja fantomista sironneita 

neutroneja. Harshaw taas havaitsee pääasiassa vain fantomista siroavia neutroneja. 

Lisäksi 10B:n kaappausvaikutusalat ovat korkeampia, kuin 6Li:n. 6Li:lla tosin on 

resonanssi-piikki nopeille neutroneille 0,24 MeV kohdalla mikä saattaa vaikuttaa 

tuloksiin. Voi myös olla, että Alnor TVO-dosimetrin havaitsee neutroneja hyvin kapealta 

energia-alueelta. 
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Mittaustulosten ja mallinnuksen perusteella näyttää, että mittauskorkeudella ja 

siirtosäiliön kokonaisaktiivisuudella on vaikutusta neutronidosimetrien korjaus-

kertoimiin. Mallinnusten perusteella myös etäisyys siirtosäiliöstä vaikuttaa neutroni-

vuohon ja siten dosimetrien korjauskertoimiin. Korjauskertoimien määrittelyä 

hankaloittaa myös se, että eri siirtokampanjoissa voidaan siirtää aktiivisuudeltaan erilaisia 

latauksia. Käytännössä on mahdotonta huomioida kaikkia muutoksia annoslaskennassa. 

Lisäksi edessä on sama ongelma, kuin laskennallisissa annosarviossakin. Työntekijän 

liikkumista paikallisesti vaihtelevassa säteilykentässä ei voida mallintaa. Käyttöpaikka-

kohtaisena korjauskertoimena on suositeltavaa käyttää siirtosäiliön läheisyydestä 

määritettyjä korjauskertoimia. Niiden käyttö johtaa todennäköisesti konservatiiviseen 

annokseen, sillä etäämmällä siirtosäiliöstä neutronivuo on pehmeämpi.  

Korjauskertoimia ei ole järkevää määrittää jokaiselle siirrolle. Saatu hyöty olisi olematon 

verrattuna mittauksista aiheutuneisiin annoksiin. ST 1.9-ohjeessa todetaan, että 

annostarkkailun virhe saa olla -33 %:sta +50 %:n, kun ollaan lähellä vuosiannosrajaa. 

Tämä ei kuitenkaan koske neutroneita, joiden energia on tuntematon. Neutroneille virhe 

voi olla suurempi. (ST 9.1 4–5) Käytetyn polttoaineen siirtosäiliön ympärillä olevaa 

neutronivuota voidaan pitää energialtaan tuntemattomana, koska korkeudesta, 

etäisyydestä ja aktiivisuudesta johtuvat vaihtelut ovat merkittäviä ja kaikkien muutosten 

vaikutusta on mahdotonta huomioida annoslaskennassa. Neutroniannos voidaan 

määrittää käyttämällä Alnor TVO-dosimetrille korjauskerrointa 1,727±0,608 ja 

Harshaw–Albedo-dosimetrille korjauskerrointa 1,715±0,556. Vuosien 2015 ja 2016 

mittausten ristiriitaisille tulosten syistä ei saatu täyttä varmuutta. Siksi olisi hyvä vielä 

toistaa mittaukset samoista pisteistä, kuin 2016, mutta aktiivisemmalla kuljetuksella. 
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10 YHTEENVETO 

Tässä työssä tarkasteltiin neutronidosimetrian tarvetta Olkiluodon 1 ja 2 laitosyksiköiden 

käytetyn polttoaineen siirroissa ja laskettiin käyttöpaikkakohtaiset korjauskertoimet 

Alnor TVO- ja Harshaw–Albedo-dosimetreille. Annostarkkailun tarpeen arvioimiseen 

siirtohenkilöstöllä oli käytössä neutronidosimetreja. Mittaustuloksia oli käytössä 

kolmesta eri siirrosta. Käyttöpaikkakohtaisen korjauskertoimen määritystä varten 

siirtosäiliöstä tehtiin mittauksia dosimetreilla ja neutroniannosnopeusmittareilla. 

Annosnopeuskehitystä ja korjauskertoimiin vaikuttavia muuttujien arvioimiseksi 

siirtosäiliö mallinnettiin MCNP-ohjelmalla. 

Käytetyn polttoaineen siirtokampanjoiden aikana tehdyissä neutroniannos-seurannoissa 

havaittiin laitoshuoltajilla kirjausrajan ylittäviä neutroniannoksia. Muilla siirtoihin 

osallistuneilla työntekijöillä todennäköisyys kirjausrajan ylittymiseen havaittiin pieneksi. 

Kuitenkin neutroniannosnopeudet ovat kasvamassa, koska poistopalamia korotetaan, 

joten neutroniannostarkkailu on suositeltavaa järjestää kaikille KPA-siirtoihin 

osallistuville. 

Käyttöpaikkakohtainen korjauskerroin neutroniannoksen laskemiseen määritettiin 

kahden mittauskerran tulosten perusteella. Tuloksissa oli huomattavia eroja, joiden takia 

on suositeltavaa tehdä vielä lisää mittauksia siirtosäiliöstä. Vertailtavuuden vuoksi olisi 

hyvä mitata samoista pisteistä, kuin vuonna 2016, mutta aktiivisemmasta kuljetuksesta. 

Korjauskertoimiksi saatiin 1,727±0,608 Alnor TVO- ja 1,715±0,556 Harshaw–Albedo- 

dosimetrille. Käytetyistä dosimetreista Harshaw–Albedo vaikuttaisi hieman paremmalta 

neutroniannostarkkailuun, sillä se ei ole niin herkkä termisten neutronien määrälle, kuin 

Alnor TVO-dosimetri. Toisaalta Alnor-dosimetrin vaste oli aktiivisemmilla kuljetuksilla 

parempi, johtuen termisistä neutroneista, joten neutroniannosarvio on todennäköisesti 

konservatiivinen. Lisäksi Alnor-dosimetrit ovat jo olemassa olevia laitteita. Albedo-

dosimetriin verrattuna dosimetrin väärällä käytöllä on Alnor-dosimetrissa pienempi 

vaikutus mittaustulokseen. Koska albedo-dosimetreissa on termisten neutronien 

suodatus, dosimetrin pitäminen väärin päin vääristää tulosta merkittävästi. 
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Siirtosäiliö mallinnettiin MCNP6-ohjelmalla ja havaittiin, että neutroniannos-

nopeuksissa on huomattavaa vaihtelua aksiaalisesti ja radiaalisesti. Polttoainekorin muoto 

aiheuttaa annosnopeuksien nousua kohdissa joissa korin kulmat ovat lähellä säiliön 

seiniä. Mallinnusta verrattiin 2016 mittauksiin ja havaittiin, että tuloksilla päästiin lähelle 

mitattuja, kun neutronilähteen aksiaalinen jakauma oli hieman enemmän painottunut 

nipun keskiosaan, kuin SNF-laskujen perusteella aluksi oletettiin. Poistopalaman 

vaikutus annosnopeuteen havaittiin olevan hieman suurempi, kuin aiempien mallinnusten 

perusteella. Todennäköisesti tämä johtui erilaisen isotooppijakauman käytöstä.  

MCNP:llä mallinnettiin myös neutronivuon energiajakaumat siirtosäiliön ympärillä eri 

korkeuksilla ja etäisyyksillä. Mallinnuksen perusteella neutronivuo on pehmeämpi 

siirtosäiliön ylä- ja alaosassa, kuin keskiosassa. Tähän vaikuttavat poltto-aineen rakenne 

ja neutronien sironnat. Yläosassa on enemmän neutroneita hidastavaa vettä, kuin muualla. 

Lisäksi neutroneita siroaa keskiosasta. Alaosassa taas sekä ylhäältä, että lattiasta sironneet 

neutronit pehmentävät vuota. Myös etäisyyden kasvaessa siirtosäiliöstä neutronivuo 

pehmeni. Siirtosäiliön kokonaisaktiivisuuden havaittiin vaikuttavan neutronivuon 

absoluuttiseen voimakkuuteen, mutta normeerattu neutronivuo säilyi samana. 

Käytännössä neutroniannoksen määritys siirtosäiliön ympärillä on hyvin epätarkkaa, sillä 

neutronivuo vaihtelee etäisyyden, korkeuden ja aktiivisuuden mukaan. Vaikuttaisi 

kuitenkin, että siirtosäiliön lähellä määritettyjen korjauskertoimien käyttö johtaa 

konservatiiviseen arvioon neutroniannoksesta. 
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Liite 1: Mittalaitteiden energiavasteet neutronisäteilylle 

 

Neutron monitor 2222A energiavaste cps per 1/cm2s (Wedholm Medical Ab 2009, 16) 
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Neutron monitor 2222A energiavaste cps per µSv/h (Wedholm Medical Ab 2009, 18) 

 

DMC 3000 suhteellinen energiavaste (Mirion, 17) 
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Liite 2: Tärkeimpien fissiilien isotooppien aksiaaliset jakaumat eri poistopalamien 

arvoilla 
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Liite 3: 2016 Neutroniannosnopeusmittausten tulokset 

Mittauspiste 1 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

02.11.16 14:12 65,80 03.11.16 11:28 67,04 

02.11.16 14:17 65,80 03.11.16 11:33 68,28 

02.11.16 14:22 65,73 03.11.16 11:38 66,28 

02.11.16 14:27 65,38 03.11.16 11:43 65,57 

02.11.16 14:32 65,40 03.11.16 11:48 66,69 

02.11.16 14:37 66,78 03.11.16 11:53 67,20 

02.11.16 14:42 65,44 03.11.16 11:58 66,46 

02.11.16 14:47 65,57 03.11.16 12:03 66,42 

02.11.16 14:52 63,82 03.11.16 12:08 67,13 

02.11.16 14:57 66,30 03.11.16 12:13 65,53 

02.11.16 15:02 64,97 03.11.16 12:18 66,01 

02.11.16 15:07 65,38 03.11.16 12:23 65,61 

02.11.16 15:12 65,21    

 

Mittauspiste 2 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

02.11.16 14:16 90,39 03.11.16 11:31 94,70 

02.11.16 14:21 88,45 03.11.16 11:36 94,00 

02.11.16 14:26 89,68 03.11.16 11:41 93,89 

02.11.16 14:31 90,49 03.11.16 11:46 94,87 

02.11.16 14:36 90,17 03.11.16 11:51 94,45 

02.11.16 14:41 91,50 03.11.16 11:56 93,76 

02.11.16 14:46 88,96 03.11.16 12:01 95,66 

02.11.16 14:51 89,23 03.11.16 12:06 94,14 

02.11.16 14:56 91,56 03.11.16 12:11 94,36 

02.11.16 15:01 91,14 03.11.16 12:16 92,70 

02.11.16 15:06 92,08 03.11.16 12:21 93,91 

02.11.16 15:11 90,86 03.11.16 12:26 93,80 

02.11.16 15:16 89,88    
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Mittauspiste 3 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

Päivä Aika Annosnopeus 

[µSv/h] 

02.11.16 14:14 12,49 03.11.16 11:25 13,58 

02.11.16 14:19 13,61 03.11.16 11:30 13,30 

02.11.16 14:24 13,58 03.11.16 11:35 13,62 

02.11.16 14:29 13,58 03.11.16 11:40 13,65 

02.11.16 14:34 13,89 03.11.16 11:45 14,01 

02.11.16 14:39 13,66 03.11.16 11:50 13,45 

02.11.16 14:44 13,81 03.11.16 12:55 13,57 

02.11.16 14:49 13,57 03.11.16 12:00 13,45 

02.11.16 14:54 12,96 03.11.16 12:05 13,13 

02.11.16 15:59 13,66 03.11.16 12:10 13,52 

02.11.16 15:04 13,39 03.11.16 12:15 14,34 

02.11.16 15:09 13,36 03.11.16 12:20 13,29 

02.11.16 15:14 13,16    
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Liite 4: 2016 Fantomimittausten tulokset 

Fantomi 1 

Alnor      

Dosimetri Luenta-aika 1 LiB/mSv 2 LiF/mSv 3 LiF/mSv 4 LiB/mSv 

10027450 4.11.2016 11:21 1,461 0,190 0,184 1,407 

10027451 4.11.2016 11:19 1,887 0,210 0,213 1,795 

10027452 4.11.2016 11:15 1,574 0,198 0,198 1,469 

10027453 4.11.2016 11:18 1,751 0,204 0,221 1,808 

10027454 4.11.2016 11:16 1,790 0,195 0,196 1,572 

10027455 4.11.2016 11:22 2,092 0,221 0,218 1,944 
 

ka 1,759 0,203 0,205 1,666 

 

 

Harshaw 
  

Dosimetri Luenta- aika Ne Hp(10)/mSv 

1610-4614 7.11.2016 14:31 0,916 

1610-4615 7.11.2016 14:33 0,816 

1610-4616 7.11.2016 14:35 1,053 

1610-4617 7.11.2016 14:37 0,983 

1610-4618 7.11.2016 14:39 0,857 

1610-4619 7.11.2016 14:40 1,203 

ka 
 

0,971 
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Fantomi 2 

Alnor      

Dosimetri Luenta-aika 1 LiB/mSv 2 LiF/mSv 3 LiF/mSv 4 LiB/mSv 

10027456 4.11.2016 11:25 2,261 0,264 0,275 2,418 

10027457 4.11.2016 11:24 2,219 0,272 0,245 2,213 

10027458 4.11.2016 11:27 2,482 0,274 0,282 2,354 

10027459 4.11.2016 11:30 2,154 0,292 0,278 2,697 

10027460 4.11.2016 11:28 2,190 0,296 0,286 2,465 

10027462 4.11.2016 11:31 2,782 0,302 0,304 2,721 
 

Keskiarvo 2,348 0,283 0,278 2,478 

 

 

Harshaw   

Dosimetri Luenta-aika Ne Hp(10)/mSv 

1610-4620 7.11.2016 14:42 1,239 

1610-4621 7.11.2016 14:44 1,313 

1610-4622 7.11.2016 14:45 1,216 

1610-4623 7.11.2016 14:49 1,220 

1610-4624 7.11.2016 14:51 1,486 

1610-4625 7.11.2016 14:53 1,547 

Keskiarvo 
 

1,337 
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Fantomi 3 

Alnor      

Dosimetri Luenta 1 LiB/mSv 2 LiF/mSv 3 LiF/mSv 4 LiB/mSv 

10027490 4.11.2016 11:05 0,418 0,165 0,167 0,535 

10027495 4.11.2016 11:07 0,440 0,170 0,170 0,481 

10027470 4.11.2016 11:09 0,487 0,174 0,172 0,510 

10027493 4.11.2016 11:10 0,544 0,170 0,177 0,589 

10027491 4.11.2016 11:12 0,531 0,170 0,161 0,570 

10027492 4.11.2016 11:13 0,561 0,167 0,167 0,599 
 

Keskiarvo 0,497 0,169 0,169 0,547 

 

 
Harshaw   

Dosimetri Luenta Ne Hp(10)/mSv 

1610-4626 7.11.2016 14:55 0,206 

1610-4627 7.11.2016 14:56 0,301 

1610-4628 7.11.2016 14:58 0,197 

1610-4629 7.11.2016 15:00 0,218 

1610-4630 7.11.2016 15:01 0,179 

1610-4631 7.11.2016 15:03 0,240 

Keskiarvo 
 

0,224 
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Liite 5: Hp(10)/H*(10) korjauskertoimet energian funktiona (Tynkkynen 2007, 81) 
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Liite 6: Mallinnuksessa käytetyt polttoainenippujen materiaalien massaosuudet 

 

 

 

Isotooppi Solu 1 Solu 2 Solu 3 Solu 4 Solu 5 Solu 6 
16O 0,09618 0,09661 0,09661 0,09619 0,09619 0,09407 
1H 0,01803 0,01425 0,01425 0,01803 0,01803 0,03697 
91Zr 0,17135 0,17135 0,17135 0,17133 0,17134 0,17137 
235U 0,00211 0,00841 0,00433 0,00407 0,00813 0,00121 
236U 0,00056 0,00310 0,00382 0,00380 0,00323 0,00058 
238U 0,70839 0,70064 0,70243 0,69954 0,69692 0,69192 
238Pu 0,00001 0,00008 0,00019 0,00018 0,00010 0,00002 
239Pu 0,00217 0,00332 0,00359 0,00342 0,00356 0,00223 
240Pu 0,00089 0,00146 0,00205 0,00205 0,00159 0,00116 
241Pu 0,00023 0,00051 0,00074 0,00073 0,00060 0,00031 
242Pu 0,00009 0,00028 0,00065 0,00066 0,00032 0,00016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


