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Abstract

MCNP Model for Calculation of Neutron Dose and
DPA on the Reactor Vessel at Ringhals 2

Erik Dalborg

In this report an MCNP (Monte Carlo N-Particle) model is described for the 
reactor vessel at Ringhals 2. The model is validated against the specific 
activity in neutron dosimeters, extracted in 1977, 1984 and 1994. The 
validation showed that the calculations of the model are within the 
requirements of a maximum of 20 percent uncertainty for every neutron 
dosimeter except one, extracted after the first cycle. The uncertainty of 
this cycle was mostly due to the operation data rather than to the MCNP 
model.

The model has been used to investigate various questions concerning 
radiation damage. The reliability of the traditional measure of radiation 
damage, fast neutron flux (En > 1MeV) has been evaluated.  This has been 
done by taking the ratio for this and another measure of radiation damage, 
DPA (Displacement Per Atom), for various positions and layers. The results 
show good reliability, except for at the outer layers of the vessel wall, 
where the traditional measure underestimates the radiation damage.

Inspections are carried out in connection with the change of fuel to 
investigate any possible cracking on the internal structures of the reactor 
vessel.  New data on local differences in the radiation of these have 
therefore been calculated for future evaluations.  This is in order to be 
able to focus the inspections mainly on those internal parts that are 
exposed to the highest dose of radiation. An estimation of the neutron dose 
after 40, 50 and 60 years of operation has been calculated for the surface 
of the reactor vessel that is being exposed to the highest neutron flux. The 
result confirms earlier appreciation that the radiation damage to the 
reactor vessel is not a limiting factor for the future operation of Ringhals 
2. The report also presents which surface of the vessel wall that has been 
exposed to a neutron dose of 1E17 n/cm2 for neutrons with En > 1 MeV.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Livslängden för en reaktortank bestäms bland annat av de bestrålningsskador som beror 
på flödet av neutroner från härden. Detta innebär att en beräkning av neutrondosen i 
reaktortanken genomförs för att visa om säkerhetskraven är uppfyllda. I detta arbete 
behandlas reaktortanken vid Ringhals 2.  
 
För att bedöma materialegenskaperna i reaktortanken bestrålas provbitar av 
tankmaterial, som är placerade i positioner mellan härden och tanken. De kommer då 
att få en högre neutrondos än tanken. För att bestämma hur materialegenskaperna 
ändras av neutrondosen görs tester av hållfasthetsegenskaperna i provbitar efter 
bestrålning. De uppmätta egenskaperna i provbitarna kan då korreleras till en beräknad 
dos för provbiten och tankens egenskaper kan uppskattas från beräknad neutrondos i 
reaktortanken. För att denna uppskattning ska vara tillförlitlig måste måttet för att 
bestämma neutrondosen vara sådant att det väl beskriver förändrade 
materialegenskaper. I detta examensarbete har det traditionella måttet 
snabbneutronfluens (neutroner med rörelseenergi över 1 MeV) utvärderats.  Resultaten 
visar på god överensstämmelse förutom en bit in i tanken då det tidigare använda 
måttet kan visa en underskattning av strålningens skada. 
 
Tidigare uppskattning av neutrondosen i reaktortanken har visat att strålningsskadorna 
inte är en begränsande faktor för den framtida driften i Ringhals 2. I detta 
examensarbete har en annan metod använts för uppskatta en framtida neutrondos. Vid 
jämförelse av de två resultaten visar det sig att den senare når upp till 70 - 75 procent av 
den tidigare uppskattade neutrondosen i reaktortanken. Detta gäller dock också för 
provbitarna innanför tankväggen, vilket ur strålningsskadesynpunkt betyder att 
resultaten för de två metoderna är desamma. 
 
Provbitarna, som är placerade i en kapsel, kan befinna sig i olika positioner radiellt inom 
ett område på 2.7 x 2.7 centimeter. Tidigare har denna skillnad i placering försummats, 
men i resultaten för denna rapport har det visat sig att placeringen har stor betydelse 
och visar upp mot 46 procents skillnad i neutrondos. 
 
I samband med bränslebyten i reaktorn genomförs inspektioner för att bland annat leta 
efter sprickor hos reaktortankens interna konstruktionsdelar. Nya uppgifter om lokala 
skillnader i strålning för dessa har därför tagits fram för utvärdering, med mål att 
inspektionerna främst skall utföras på de interndelar som utsätts för högst stråldos. I 
rapporten presenteras också det område av tankväggen som överstiger en neutrondos 
på 1017 neutroner per kvadratcentimeter. Detta tas fram för att veta vilket område som 
är intressant vid inspektion av de mer känsliga delarna av reaktortanken, som till 
exempel sammankopplade rör till tanken och svetsfogar. 
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Resultaten är framtagna med hjälp av en datormodell för reaktortanken vid Ringhals 2, 
som har redigerats från motsvarande modell för Ringhals 3 och 4. Modellen har 
validerats mot uppmätt specifik aktivitet (sönderfall per gram) från neutronmonitorer, 
uttagna år 1977, 1984 och 1994 från reaktorn. Neutronmonitorerna, vilka består av 
metalltrådar, aktiveras av neutronstrålningen och är placerade strax innanför 
tankväggen. Valideringen visade att modellens beräkningar ligger inom det krav på 
högst 20 procents osäkerhet för alla neutronmonitorer utom en, uttagen från den första 
cykeln. Osäkerheten för denna cykel låg dock främst hos data för reaktorns drift än hos 
datormodellen. 
 
För att utreda tillförlitligheten hos det traditionella strålningsskademåttet, 
snabbneutronfluens (neutronenergi över 1 MeV), beräknades en kvot fram mellan det 
och ett annat mått på strålningsskador, DPA (Displacement Per Atom). DPA är 
internationellt erkänt och tar även hänsyn till den faktiska mängd energi som finns 
tillgänglig för att skada materialet. Kvoten beräknades fram för olika positioner radiellt i 
reaktortanken.  
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet för en civilingenjörsutbildning i 
energisystem, 270 hp vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetets 
omfattning är 30 hp och har genomförts på Vattenfall Nuclear Fuel AB (VNF). 
  
Jag vill rikta ett stort tack till Anna Alvestav för att jag har fått möjlighet att genomföra 
mitt examensarbete på VNF. Jag vill också tacka min huvudhandledare Jesper 
Kierkegaard och biträdande handledare John Loberg för deras värdefulla kunskap och 
synpunkter genom projektets gång. Det har varit ett privilegium att få genomföra mitt 
examensarbete på VNF med alla hjälpsamma och trevliga kollegor. Ett mycket stort tack 
till Jenny Roudén på Ringhals AB, som har förklarat och tillhandahållit viktig information. 
Slutligen vill jag också tacka ämnesgranskare Carl Hellesen och examinator Kjell 
Pernestål vid Uppsala universitet för deras betydelsefulla kommentarer vid skrivandet 
av rapporten. 
 
 
 
Norrköping, 2012 
Erik Dalborg  
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Ordförklaringar 

 
 
DPA Antalet bildade interstitiella atomer per atom 
EFPH Fulleffektstimmar 
FP Ett par mellan en interstitiell atom och en vakant gitterpunkt  
K-P Kinchin-Pease 
LLLP Lågläckage laddningsmönster 
MCNP Monte Carlo-transportkod 
NEA Nuclear Energy Agency 
NRC The Nuclear Regulatory Comission 
PKA Atomen som inleder förflyttningarna i ett gitter 
R2, R3 och R4 Ringhals 2, 3 och 4 
RPV Reaktortank 
VNF Vattenfall Nuclear Fuel 
dps Sönderfall per sekund 
Ec Energigränsen för maximalt antal nya interstitiella atomer för en 

PKA 
Ed Tröskelenergi för att en PKA leder till en interstitiell atom 
En Rörelseenergin för en neutron 
EM, Em Max- och minimumenergin för neutronerna 
γ Gammastrålning 
k Faktorn som antalet simulerade partiklar ökar 
λ Sönderfallskonstant 
m Neutronens massa 
M Atomens massa 
n Neutron 
np Antalet partiklar 
N Atomdensiteten för ett material 
ND Antal dotterkärnor 
ν Antalet interstitiella atomer som skapas efter bildandet av en PKA 
p Sannolikheten för att en partikel når en yta eller cell 
φ Neutronflöde 
Φ Neutronens infallande vinkel mot atomen 
r Radie 
R Antalet interstitiella atomer per cm3 och sekund 
RDPA Antalet interstitiella atomer per atom och sekund 
σD Tvärsnitt för DPA 
σPKA Tvärsnitt för bildandet av en PKA 
σstd Standardavvikelse 
Σ Makroskopiskt tvärsnitt 
Σφ Antal reaktioner 
T0 Inneryta av reaktortanken 
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T1/4 En fjärdedel in i tankväggen 
T3/4 Tre fjärdedelar in i tankväggen 
T Den inducerade energin till en PKA 
TM,Tm Max- och minimumenergin för en nybildad PKA 
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1. Inledning 

Livslängden för en reaktortank bestäms främst av hur länge den motstår de strålnings-
skador, som neutronläckaget från härden ger upphov till. Större delen av neutronerna 
som friges vid en fission absorberas i bränslet eller moderatorn, men en liten del av dem 
läcker ut ur härden och når ut till reaktortanken. Reaktortanken är tillverkad av låg-
legerat konstruktionsstål och neutronerna som träffar atomerna i stålet kan ge upphov 
till förändringar i strukturen. Detta är strukturförändringar som leder till försprödning 
och därmed också sämre hållfasthet.  

I Sverige beslutade riksdagen efter folkomröstningen år 1980 att samtliga 
kärnkraftsverk skulle vara avvecklade år 2010. Utvecklingen av nya energikällor har 
emellertid inte pågått i den takt som krävts och år 1997 beslutades det att år 2010 skulle 
tas bort som slutdatum för kärnkraftsavvecklingen. Sedermera bestämde regeringen år 
2009 att det är tillåtet att byta ut de tio kvarvarande reaktorerna mot nya. Fram tills att 
nya reaktorer byggs eller att de gamla byts ut mot andra kraftkällor bör alltså de 
nuvarande kärnkraftsverken fortsätta att producera energi varför den tänkta livstiden 
utökats. 

Neutrondosberäkningar har genomförts tidigare för reaktortanken vid Ringhals 2 
(R2). Den senaste beräknade dosuppskattningen utfördes 2007 [1] med 2D-transport-
koden Dort. Den maximala neutrondosen uppskattades för en eventuell drift på 80 år. 
Nya krav har emellertid tillkommit, vilka innebär att Ringhals måste ta fram en ny dos-
uppskattning. Delar av tanken står emot neutronstrålning sämre, till exempel stutsarna, 
vilka är sammankopplade rör till reaktortanken och är placerade en bit ovanför härden. 
En utredning måste därför genomföras för att ta reda på vilket område av tanken där 
neutrondosen överstiger 1E17 neutroner/cm2 med En > 1 MeV. Ringhals har även 
önskemål om att få fram internationella mått på strålningsskadorna i form av 
”Displacement Per Atom” (DPA). På grund av detta lämpar sig 3D-transportkoden MCNP 
[2] bra eftersom den klarar av samtliga av dessa beräkningar. Beräkningarnas 
noggrannhet kan avgöras med hjälp av att jämföra modellens beräkningar med 
utvärderade mätningar av specifik aktivitet hos dosimetrar, uttagna 1977, 1984, 1994 
och 2004 från reaktorn. Dessa dosimetrar, som sitter strax innanför tankväggen, 
placerades in i reaktorn vid startåret 1974. 
 

1.1. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en MCNP-modell och validera den mot 
uppmätta data med en osäkerhetsmarginal bättre än tidigare beräkningar, men med ett 
definitivt krav på en avvikelse mindre än 20 %. Utifrån denna grad av noggrannhet skall 
området av reaktortankens inneryta bestämmas för vilken neutrondosen för neutroner 
med En > 1 MeV, hittills överstigit 1E17 n/cm2. En neutrondos skall också uppskattas för 
att jämföras med tidigare uppskattning från 2007 [1]. Detta skall genomföras för det 
område av reaktortanken som utsätts för störst neutrondos.  

Varje sommar stängs kraftverket av för revision. Revisionsavställningarna har två 
syften; dels byte av bränsle och dels att genomföra inspektioner och kontroller av 
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utrustning samt komponenter i stationen. Inspektionerna är tidskrävande vilket gör att 
det finns intresse att utföra tester och beräkningar för att kunna förutse vilka delar som 
bör inspekteras och hur ofta detta bör ske. För att möjliggöra detta behövs det 
noggrannare indata. MCNP-modellen skall därför även beräkna lokala skillnader i vissa 
interndelar vad gäller neutrondos, DPA samt uppvärmning på grund av gammastrålning. 
Interndelar som berörs i detta arbete är surveillanceproverna och baffelplåtarna. De 
förstnämnda består av bland annat hållfasthetsprover och neutronmonitorer vilket 
möjliggör utredning av strålningens skador på tankmaterialet. Baffelplåtarna är de som 
omger härden och vars uppgift är att leda vattnet upp genom bränsleelementen. 

Det vanliga måttet i Sverige för strålningsskador i en reaktortank, det vill säga 
neutronflöde med En > 1 MeV, skall slutligen utvärderas. Måttet skall jämföras med det 
internationellt erkända strålningsskademåttet DPA. 
 

1.2. Ringhals 2 
Ringhals 2 är en av Ringhals AB:s fyra reaktorer och är Sveriges andra tryckvattenreaktor 
efter Ågestareaktorn. Byggnationen av reaktorn påbörjades 1970 och sattes i 
kommersiell drift 1 maj 1975. Reaktorn startades dock redan ett år tidigare, den 16 juni 
1974, och är det datum som är utgångspunkten för neutrondosberäkningen. Tekniska 
data för reaktorn kan ses i Tabell 1.1, nedan. 
 
Tabell 1.1 – Data hämtad från [3] 

 
Examensarbetet begränsas till att undersöka reaktortanken och dess interndelar. Figur 
1.1 visar hur interndelarna i en tryckvattenreaktortank är konstruerad. 
 

Plats: Bua, Väröhalvön, Varbergs kommun 

Ägare: Ringhals AB (Vattenfall 70,4 %, E.ON 29,6 %) 

Reaktortyp: Tryckvattenreaktor 

Termisk märkeffekt: 2652 MW 

Nettoeffekt: 865 MW 

Reaktorleverantör: Westinghouse 

Kommersiell drift: Maj 1975 

Drifttryck: 15,5 Mpa 

Ångtemperatur: 276 °C 

Ångflöde 1413 kg/s 

Antal bränsleelement 157 

Antal styrstavar 48 

Kylhavsvattenflöde 2 x 17,5 m3/s 
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Figur 1.1 – Tryckvattenreaktor [4]. 

 
Beskrivet inifrån och ut består reaktortanken för Ringhals 2 av 157 bränsleelement som 
omges av en baffelplåt. Baffelplåten leder vatten genom bränsleelementen via nedre 
plenum. På utsidan av baffelplåten sitter formers fastskruvade, vilka sammanlänkar 
baffelplåten med barrel, vilken är en omgivande stålcylinder (se Figur 1.1). I nästa steg 
ut finns den termiska skölden som har till uppgift att reducera strålningen till reaktor-
tanken. För att möjliggöra hållfasthetsprover och validering av neutrondosberäkningar 
är reaktorn utrustad med surveillanceprover som finns i surveillancekapslarna, eller 
”irradiation specimen guides”, som de också kallas. Dessa sitter fastskruvade på utsidan 
av den termiska skölden. Reaktortankens två decimeter tjocka stål innesluter slutligen 
härden och har som främsta uppgift att hålla de radioaktiva ämnena på plats i händelse 
av en olycka. 
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2. Bakgrundsteori för strålningens påverkan på material 

Ett kärnkraftverk kan ses som en avancerad vattenkokare där energin uppstår vid 
klyvning av atomer i bränslet vilket sedan värmer upp vatten till ånga med högt tryck. 
Energin som friges vid en fission fördelar sig enligt Figur 2.1, där det mesta av energin 
går till klyvningsprodukterna. Dessa bromsas snabbt ner redan i bränslet på grund av 
deras storlek och laddning. Av de partiklar som frisläpps och som är av intresse när det 
gäller strålningsskador är det bara neutronerna, som når tanken i betydande mängd. 
Neutronerna är oladdade vilket gör att deras färdsträcka i regel är mycket längre än hos 
de partiklar med laddning, vilka bildas i härden. 

 
Figur 2.1 – Energifördelning vid fission, bild från [5]. 

 

2.1. Neutronstrålning 
Vid en fission bildas det två till tre neutroner vilka tillsammans har en energi som 
motsvarar en fyrtiondel av de 200 MeV som friges vid atomklyvningen. Rörelseenergin 
för en fissionsneutron förhåller sig enligt Figur 2.2, där medelvärdet för energin är  
2 MeV vid fissionsögonblicket. 
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Figur 2.2 – Data är hämtat från [6]. 

 

Neutronernas hastighet bromsas sedan effektivt ned av moderatorvattnet till termisk 
energi (En < 0,625 eV [2]) för att slutligen absorberas i bränslet. Hastigheten eller 
rörelseenergin hos neutronerna har dock stor betydelse för denna inbromsning. Har 
neutronerna hög energi är det lägre sannolikhet att de påverkas av moderatorn varför 
det också är mer sannolikt att de färdas längre sträckor. Det är dessa längre sträckor 
som krävs för att neutronerna skall nå ut till reaktortanken. 

Neutronerna kan delas upp i prompta och fördröjda neutroner, där de prompta 
utgör majoriteten av neutronerna och bildas direkt vid fission. De fördröjda neutronerna 
bildas senare, vid sönderfall av vissa klyvningsprodukter och de motsvarar endast 0.65 % 
(fission av 235U), [5] av fissionsneutronerna, men är viktiga för att styra reaktorn. Ur 
strålningskadessynpunkt är de emellertid av liten betydelse eftersom de dessutom, 
förutom den låga andelen, vanligtvis startar med lägre rörelseenergi än de prompta 
neutronerna. 
 

2.2. Neutronernas upphov till strålningsskador 
Strålningsskadeförloppet innebär att en neutron träffar en atom i ett fast material och 
energi överförs från neutronen till materialet vilket ger upphov till en förändring i atom-
strukturen. Atomerna flyttar runt och kolliderar med varandra och när förloppet är över 
har hålrum bildats i atomgittret vilket ger en sämre hållfasthet hos materialet. Förloppet 
kan delas in i sex steg: 
 

1. Neutronen interagerar med en av materialets atomer.   
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2. Energi överförs från neutron till atom och ger upphov till en så kallad PKA 
(Primary Knock on Atom). Det är den atom som inleder förflyttningen i gittret. 

3. Atomen lämnar sin gitterposition. 
4. Atomen förflyttar sig runt i gittret och kolliderar med andra atomer, varpå 

ytterliggare ”knock-on atoms” skapas. 
5. Atomernas kollisioner ger upphov till defekter i atomgittret. 
6. Förflyttningarna upphör och det har bildats minst ett FP (Frenkel Pair), vilket är 

en tom gitterpunkt och en interstitiell (mellanrums-) atom som tillsammans 
bildar ett par, se Figur 2.3 nedan. 

 

 
Figur 2.3 – Frenkel Pair, ett par mellan en vakant gitterpunkt och en interstitiell atom. 

 
De flesta av de kolliderande atomerna hittar tillbaka till en stabil gitterpunktsposition, 
men en del bildar FP, som ger förändringar i materialet, vilket i en reaktor kan betyda 
att: 
 

 Materialet härdas. 

 Förmågan hos materialet att kunna utsättas för plastisk deformation, duktilitet, 
försämras. 

 Uppkomst av försprödning i materialet. 

 Form och volym förändras. 

 Ökad mottaglighet för sprickbildning på grund av yttre påfrestningar. 
 

2.3. Displacement Per Atom (DPA) 
Ett mått som används vid bestämning av strålningsskador på material är DPA. Det anger 
egentligen inte hur stor skada materialet har tagit på grund av strålningen utan snarare 
hur mycket energi som överförts från neutronerna i form av, ”antalet atomer som 
förflyttats och bildat ett stabilt FP”. Måttet används främst till att undersöka sambandet 
mellan strålningsskador på material och olika neutronmiljöer. DPA defineras enligt 
ekvation 2.1 nedan. 
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  (2.1) 

Där: 
 RDPA = antalet interstitiella atomer per atom och sekund. 
 R = antalet interstitiella atomer per cm3 och sekund. 
 N = atomdensiteten för materialet, [atomer/cm3]. 
 EM, Em = Max- och minimumenergin [eV] för neutronerna. 
 σD(En) = materialets DPA-tvärsnitt [barn] för olika neutronenergier. 
 φ(En) = Neutronflödet [neutroner/(cm2 s)] för olika neutronenergier. 

 

2.4.  Tvärsnittet för DPA 
Vanligen anger ett tvärsnitt sannolikheten för att något skall inträffa när en neutron 
färdas genom ett material för olika energier. DPA-tvärsnittet skiljer sig från detta genom 
att den även tar hänsyn till antalet interstitiella atomer som bildas. Tvärsnittet är en 
funktion av den inkommande neutronens energi och där två faktorer bestämmer 
tvärsnittets storlek. Den första är ett samlat tvärsnitt, σPKA, för att neutronen leder till en 
PKA med rörelseenergin T och den andra är antalet DPA som inträffar, ν(T), som 
funktion av rörelseenergin hos den träffade atomen. Mer om hur de två faktorernas 
inverkan på DPA-tvärsnittet förklaras i 2.4.1-2. DPA tvärsnittet defineras enligt ekvation 
2.2 [7], 
 

                           
  

  

   (2.2) 

där: 
 TM, Tm = Max- och minimumenergin [eV] för en träffad atom, 
 σPKA(En, T) = sannolikheten för att neutron med energin En skall överföra 

rörelseenergin T till en träffad atom, 
 ν(T) = antalet interstitiella atomer som funktion av den inducerade 

rörelseenergin hos den träffade atomen. 
 
Antalet interstiella atomer eller FP som bildas, varierar starkt med neutronens 
inkommande energi, vilket kan ses i Figur 2.4.  
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Figur 2.4 – DPA-tvärsnitt för järn, data hämtat från [8] 

 

2.4.1. Tvärsnitt för bildandet av en PKA, σPKA(En,T) 
Tvärsnittet för att en neutron skall överföra energin T till den träffade atomen, PKA, kan 
delvis förklara DPA-tvärsnittets utseende. Detta tvärsnitt är egentligen en samman-
sättning av tvärsnitt som ger upphov till en PKA. En neutron kan överföra energi till en 
atom på fyra olika sätt, se 2.4.1.1-4.  
 

2.4.1.1.  Elastisk spridning 
En neutron träffar en atom och överför rörelseenergin T utan förluster. Den energi som 
atomen erhåller är beroende av neutronens infallande vinkel och defineras enligt 
ekvation 2.3 nedan. 
 

  
   

      
             (2.3) 

Där: 
- m = neutronens massa 
- M = atomens massa 
- En = neutronens rörelseenergi 
- Φ = neutronens infallande vinkel mot atomen 

 
För att en interstitiell atom skall uppstå krävs det att den träffade atomen erhåller en 
rörelseenergi som överstiger tröskelenergin, vilken är 40 eV för järn [7]. Detta innebär 
att neutronen måste inkomma med en energi i storleksordningen 1 keV. Elastisk 
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spridning är den dominerande orsaken till defekter i atomgittret mellan cirka 1 keV och 
1 MeV och har resonanstoppar inom detta område vilket tydliggörs i Figur 2.4. 
 

2.4.1.2. Inelastisk spridning 
Vid högre energier tar istället inelastisk spridning över, som innebär att en neutron 
absorberas av en atom. Atomen sönderfaller sedan genom neutronstrålning, men 
stannar emellertid kvar i ett exciterat tillstånd varpå en del av den ursprungliga 
neutronens rörelseenergi går förlorad. Den inelastiska spridningen sker vid neutron-
energier på 1,0 MeV och högre [7]. 
  

2.4.1.3. (n,2n) - reaktionen 
En viktig reaktion i samband med strålningsskador på material är (n,2n)-reaktionen. En 
neutron infångas av en atom varpå atomen skickar iväg två neutroner. För att detta skall 
ske krävs det att den inkommande neutronenens rörelseenergi överstiger 8 MeV [7] (14 
MeV för järn, [9]). Detta beror av att atomen, efter att ha skickat iväg den första 
neutronen, måste vara i ett exciterat tillstånd som överstiger bindningsenergin för den 
andra neutronen. I konventionella reaktorer är denna reaktion av relativt liten 
betydelse. Detta eftersom att fåtalet neutroner som faktiskt överstiger energin som 
krävs för (n,2n)-reaktionen, når fortfarande bara upp till energier där det är mer troligt 
att det sker elastisk eller inelastisk spridning. 
 

2.4.1.4.  (n,γ) - reaktionen 
Den första halvan av tvärsnittet (Figur 2.4) beror på infångandet av en neutron i järn-
atomen. När atomen fångar in neutronen hamnar den i ett exciterat tillstånd och när 
den faller ned till grundnivån emitterar den gammastrålning. Energin hos strålningen är 
tillräcklig för att ge atomen en rekyl som kan leda till nya interstitiella atomer. 
Neutronen som ger upphov till denna reaktion behöver i sig inte överföra någon energi 
utan sannolikheten för denna infångning ökar snarare av att neutronen inkommer med 
lägre hastighet och därav tvärsnittets utseende i Figur 2.4. 
 

2.4.2.  Antalet nybildade interstitiella atomer, ν(T) 
Storleken på energin som överförs till PKA:n har stor påverkan på hur stor skada 
materialet tar. Beroende på hur mycket energi som överförs bestäms sannolikheten att 
följande händelser inträffar med en PKA: 
 

1. den kolliderar med en elektron 
2. den kolliderar med en atom 
3. ingenting 
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En förenklad modell, K-P-modellen (Kinchin-Pease) [7], beskriver nedan hur stort antalet 
interstitiella atomer som bildas är beroende på hur stor den inducerade energin är hos 
en PKA nedan: 
 
   
 

 

 
 

(2.4) 

 

Där: 
- T = den inducerade rörelseenergin hos en PKA. 
- ν(T) = antalet nya interstitiella atomer för en viss inducerad energi till en PKA. 
- Ed = tröskelenergin för att en PKA skall generera minst en interstitiell atom. 
- Ec = maximala antalet nya interstitiella atomer uppnås vid rörelseenergin, Ec 

för en PKA. För högre energier bromsas instället atomen ned av elektronerna.  
 
Kinchin-Pease-modellen visas också i Figur 2.5.  
 

 
Figur 2.5 – Figur hämtad från [7] 
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Interstitiella atomer kan alltså bildas först när den inducerade energin till en PKA över-
stiger tröskelenergin Ed. Denna beror på hur starkt atomen är bunden och varierar med 
atomens initiala riktning då den övergår till en PKA. Hur stor inverkan PKA:s riktning har 
beror i sin tur på gitterstrukturen och hur tätt atomerna som skall passeras sitter. När 
den inducerade energin hamnar mellan 1 till 2 Ed bildas totalt en interstitiell atom 
eftersom det krävs över 2 Ed vid elastisk spridning för att fler atomer skall överstiga 
tröskelenergin. Vid högre energier erhålls det genomsnittliga antalet nya interstitiella 
atomer genom division av den inducerade energin hos atomen med två tröskelenergier. 
Slutligen ger modellen en gräns för hur många nya FP som kan bildas oboeroende av om 
mer energi induceras till atomen. Detta genom att sannolikheten för att den träffar 
elektroner dominerar och att den inte kan träffa en atom innan den når ner till energier 
under Ec igen.  

Liknande utseende för figur 2.4 kan också ses i den andra halvan av figur 2.3. 
Detta beror på att de elastiska och inelastiska spridningstvärsnitten är relativt konstanta 
för detta område [9], bortsett från en del resonanstoppar. Den stigande DPAn i figur 2.3 
beror alltså främst av faktorn v(T), se ekvation (2.2-4).  

Modellen är en förenklad bild av verkligheten och utelämnar exempelvis 
fenomen som kvantmekanisk tunnling, men ger ändå en bra övergripande bild av hur 
strålningsskadeförloppet går till. För mer fördjupning inom området finns [7] samt [10]. 
Den senare ger en beskrivning av den metod som idag används som standard vid 
beräkning av DPA-tvärsnitt. Metoden kallas för NRT-modellen (Norgett, Robinson & 
Torrens) och är en vidareutveckling av Kinchin-Pease. 
  

2.5.  Återhämtningsprocessen 
Observationer av bestrålade mikrostrukturer [7] har visat att uppkomsten av defekter i 
materialet mättas med tiden. Detta innebär att det måste finnas en process där de 
interstitiella atomerna hittar tillbaka till en tom gitterpunkt varpå materialet återhämtar 
sig. Denna återhämtningsprocess är mer effektiv vid höga temperaturer eftersom 
värmen ökar atomernas mobilitet. 
 

2.6. Gammastrålning i baffelplåten 
Normala temperaturer i en lättvattenreaktor ligger mellan 270 och 340 °C, men  
högre temperaturer kan också uppnås i och med gammastrålning i närliggande intern-
delar, som baffelplåtar i tryckvattenreaktorer. Gammastrålningen kommer främst från 
två källor. Dels i form av direkt strålning från fissionsprocessen och dels från 
neutronernas inelastiska spridning i moderatorn. På grund av gammastrålningens 
relativt korta fria medelväglängd blir den indirekta gammastrålningen mer dominant 
längre ut från den aktiva härden. 
 Baffelplåtarna sitter fast med hjälp av skruvar, vilka i en tryckvattenreaktor blir 
extra varma då de inte har lika mycket kontakt med vatten som själva plåten har. 
Sprickor kan bildas i skruvarna på grund av den höga neutronbestrålningen, men också 
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av att skruvarna förlängs i och med den höga värmen.  Detta leder till att trycket mellan 
skruv och baffelplåt minskar och kan leda till vibrationer, vilket ökar risken för skador på 
skruven. De lokala skillnaderna i strålning och komplexiteten i hur materialet påverkas 
gör det svårt att föruste varför och när det går sönder. 
 

3. Tidigare metod för neutrondosberäkning 

Vid föregående neutrondosberäkning [1], genomförd av STUDSVIK NUCLEAR AB år 2007, 
användes programmet DORT, som är en 2-D transportkod. Metoden som användes är 
standard för surveillanceberäkningar, vilken även följer kraven i NRC REGULATORY 
GUIDE 1.190. Indata togs från de 30 första cyklerna och därefter interpolerades 
neutrondosen för upp till och med 80 års drift fram. Beräkningarna genomfördes i 2-D i 
det plan där neutrondosen bör vara som störst, det vill säga mittenpartiet av härden. 
Resultaten innehöll bland annat neutrondosen av neutroner/cm2 med En > 1 MeV, på 
tankens insida och en fjärdedel in i tanken, vilket kan ses i Tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 – Resultat för neutrondosberäkning (En > 1 MeV), STUDSVIK NUCLEAR AB (2007)  

År Antal år i drift Tankens insida, (R=2.00 m) 
n/cm2 

En fjärdedel in i tanken, 
(R=2.05 m) n/cm2 

2006 32 4.31E+19 2.49E+19 

2014 40 5.26E+19 3.04E+19 

2024 50 6.44E+19 3.72E+19 

2034 60 7.63E+19 4.41E+19 

2044 70 8.82E+19 5.10E+19 

2054 80 1.00E+20 5.78E+19 
 

4. MCNP (Monte Carlo N-Particle) 

Det nya kravet på att utreda vilket område av tanken där neutrondosen överstiger 1E17 
n/cm2 ställer nya krav på utförandet av en neutrondosberäkning. Tidigare metod som 
genomförts med en 2-D transportkod behöver nu göras i 3-D. MCNP [2] kan användas 
vid denna typ av beräkning och uppfyller även kraven i NRC REGULATORY GUIDE 1.190. 
 MCNP är en Monte Carlo-baserad transportkod för strålning, där elektroners, 
fotoners och neutroners interaktioner med materia beräknas. Beräkningarna kan 
utföras för elektroner, neutroner och fotoner var för sig eller kombinerade med 
varandra. Ett exempel är neutroner/fotoner, där fotonerna skapas via neutronernas 
interaktioner (absorption och spridning) vilket används för beräkning av indirekt 
gammastrålning. Programmet används genom att användaren skapar en indatafil som 
definierar: 
 

 Modellens geometri. 

 Beskrivning av material och vilket tvärsnittsbibliotek som skall användas. 
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 Källdata för neutronerna/elektronerna/fotonerna. 

 Vilka celler eller ytor, där resultatet skall beräknas, så kallade ”tallys”. 

 Vilka variansreduktioner som skall användas för att effektivisera beräkningarna. 
 
Simuleringen ger sedan utdata på de tallys som begärts med medföljande standard-
avvikelse. Simuleringen följer ett antal partiklar, men bara en i taget och därför erhålls 
resultaten med en Poissonfördelning. Detta innebär att standardavvikelsen beror på 
sannolikheten att en partikel når tallyn och av antalet partiklar som simuleras enligt: 
  
 

       
 

    

 (4.1) 

Där: 
 

- σstd = standardavvikelsen 
- p = sannolikheten att en partikel når tallyn 
- np = antalet partiklar 

 
Standardavvikelsen kan hållas ned genom att öka antalet simulerade partiklar, np enligt 
ekvation 4.1, men ibland räcker inte detta. Tiden för simuleringen ökar nämligen i 
kvadrat i förhållande till hur mycket standardavvikelsen minskar vid ökning av antalet 
simulerade partiklar. Vid beräkning av exempelvis partikelflöde eller partikeldos för en 
liten yta eller cell längre bort från partiklarnas startpunkt kan tiden vara flera veckor 
eller månader för att uppnå tillräcklig signifikansnivå. Vid dessa typer av beräkningar är 
det nödvändigt att använda variansreduktion. 
 

4.1. Variansreduktion 
I MCNP finns det en mängd olika typer av variansreduktion som kan användas för olika 
ändamål. Det vanligaste är importance/vikt vilket defineras för var och en av modellens 
celler. Vid simulering utan variansreduktion har cellerna samma importance. 
Användaren kan ändra importance för olika delar i modellen och på så sätt styra var i 
modellen de flesta partiklarna skall följas. Detta innebär att en partikel som når ett 
område med hög importance byts ut mot flera partiklar. För områden med låg 
importance kan partikeln istället elimineras. 
 

4.1.1. Weight Windows 
Vid längre neutrontransporter är det fördelaktigt att införa fler faktorer som påverkar 
hur mycket datorkraft som används för att simulera neutronen i modellen. Detta är 
möjligt med hjälp av ”weight windows”, som egentligen fungerar på ett liknande sätt 
som importance. Beroende på neutronens position i modellen avgörs alltså hur mycket 
fokus som skall sättas på den specifika neutronen. Viktiga fördelar med weight windows 
är dock att de kan genereras fram automatiskt och att neutronens betydelse där kan 
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vara energiberoende. Detta gör weight windows till ett kraftfullt redskap för den typ av 
beräkning som genomförs i detta projekt. För mer detaljerad beskrivning av Weight 
Windows och MCNP, se [2]. 
 

5. Uppbyggnad av modell 

MCNP-modellen för Ringhals 2 har utgått från en tidigare modell [11], som Vattenfall 
Nuclear Fuel (VNF) konstruerat och validerat för Ringhals 3 och 4. Modellen beskrev 
reaktortanken med härden, baffel, formers, barrel, thermal shields, tanken, isolering 
samt 50 cm av det biologiska skyddet. Reaktorn modellerades som en kvarts tank med 
reflekterande randvillkor på grund av symmetri för konstruktion och effektfördelning.  
VNF vet av tidigare erfarenheter att de inre bränslepatronerna bidrar mycket litet till 
neutronläckaget [11]. Dessa förenklades därför i form av en homogen blandning av de 
material som bränslepatronerna består av. 
 

5.1. Modellens geometri  
Tidigare förenkling av centrumpatronerna och valet av en kvarts härd återfinns även i 
MCNP-modellen för Ringhals 2. Utseende för baffel, former, cladding och tank är 
densamma som för R3/4-modellen, men har andra mått, se bilaga 1. Den termiska 
skölden har modifierats för att omge hela härden samt surveillancekapslarna och rand-
patronerna ser annorlunda ut för R2. Surveillancekapslarna i R2 är placerade runt hela 
tanken, men har av symmetriskäl modellerats enligt Tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 – Position för surveillancekapslarna 

 Ringhals 2 MCNP – modell 

U, W 65 °, 245 ° 25 ° 

T 55 ° 35 ° 

S 45 ° 45 ° 

Z 305 ° 55 ° 

Y 295 ° 65 ° 

V, X 165 °, 285 ° 75 ° 

 
MCNP-modellen skall kunna beräkna vilket område av tanken som når upp till en 
neutrondos på över 1E17 n/cm2 och modellen har därför utökats axiellt. Stål-
konstruktionen som finns ovan och under härden har förlängts. På grund av dess 
komplicerade struktur är denna förenklad.  

Neutronernas spektrum i de förenklade centrumpatronerna stämmer inte 
överrens med spektrumet för en detaljerad patron. Detta beror på att den homogena 
blandningen ger upphov till ökad självskärmning i 238U [11]. Genom att ändra material-
fördelningen i centrumpatronerna har denna avvikelse minimerats. Den färdiga 
modellen kan ses i Figur 5.1-2. 



23 

 

 
Figur 5.1 – Radiellt tvärsnitt av MCNP-modell 

 
1. Centrumpatroner 2. Randpatroner 3. Baffel 4. Barrel 
5. Termisk sköld 6. Surveillancekapsel 7. Reaktortank 8. Isolering 
9. Luft 10. Detektorbrunn 11. Biologisk sköld  
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Figur 5.2 – Axiellt tvärsnitt av MCNP-modell vid 45 grader. 
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5.2. Import av källstyrka och effektfördelning 
Vid varje ny cykel laddas härden om med delvis nytt bränsle. Cykelns längd och 
utbränning varierar. Detta innebär också att modellens egenskaper måste förändras för 
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varje cykel. För tidigare modell (R3/4) har därför ett PERL-skript använts för att generera 
modeller för var och en av cyklerna och detta är nu redigerat för bränsletypen i Ringhals 
2, det vill säga 15x15-bränsle. Skriptet viktar effekt med drifttid för varje utbränningsteg 
som användaren anger som indata. Ju fler utbränningsteg som anges, desto 
noggrannare medelegenskaper erhåller modellen. Med hjälp av PERL-skriptet anges 
alltså härdens källstyrka och effektfördelning i MCNP-modellen. För centrumpatronerna 
är effekten uppdelad för varje nod, se figur 6.1-2. Effektfördelningen i randpatronerna 
är istället beskriven för varje bränslepinne och nod. 
 

5.3. Energispektrum för neutronerna 
I MCNP-modellen beskrivs rörelseenergin hos de nybildade fissionsneutronerna av 
Watts och Maxwells spektrumapproximation, enligt Figur 2.2 för olika bränsleisotoper. I 
bränsleisotoperna 235U, 238U, 239Pu och 241Pu sker nästintill all fission varför de andra 
isotoperna har försummats. Medelvärdet för fissionneutronernas energispektrum 
bestäms genom att vikta dessa mot bränsleisotopernas medelutbränning för varje cykel. 
Medelutbränningen hämtas från CASMO och exempel på fördelningen kan ses i  
Tabell 5.2 nedan. MCNP modellerar samma spektrumapproximation för hela härden 
trots skillnader mellan centrumpatroner och randpatroner. Eftersom randpatronerna 
utgör det största bidraget till neutrondosen anges utbränningsfördelningen till MCNP-
modellen från dessa. 
 
Tabell 5.2 – Utbränningsfördelning i randpatronerna (Cykel 16) 

235U 238U 239Pu 241Pu 

52.1 % 7.36 % 34.9 % 5.65 % 

 

5.4. Detektorer/Tallys 
I MCNP-modellen erhålls resultat genom att användaren definerar så kallade tallys eller 
detektorer. Delar av, eller hela ytor och celler anges som detektorer och där användaren 
definerar vilka ytterliggare beräkningar som skall utföras, exempelvis reaktionsrat, DPA 
(Displacement Per Atom) eller gammauppvärmning. I detta avsnitt presenteras hur 
dessa har valts. 
 

5.4.1. Validering 
Dosimetrarna, vilka består av metalltrådar (koppar, nickel och kobolt) och befinner sig 
på olika positioner i surveillancekapslarna beskrivs i modellen som tre rätblock, se 
cellerna 4, 5 och 6 i Figur 5.3. Metalltrådarna är betydligt smalare, men kan beskrivas 
som dessa rätblock utan större påverkan på beräkningsresultatet eftersom det inte är 
fråga om någon självskärmning. De större cellerna innebär dock att det blir väsentligt 
lättare att nå den uppsatta signifikansnivån, det vill säga ett relativt fel mindre än 0.01 
för valideringsberäkningarna (exklusive eventuella fel i modellens indata). Eftersom 
ritningarna inte klargör i vilka av de tre delar (4, 5 & 6 i Figur 5.3) som dosimetrarna 
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sitter, beräknas deras medelvärde för hela dosimeterområdet. Axiellt är det -34 till 65 
cm i förhållande till mittpunkten av härden. 
  

 
Figur 5.3 – Radiellt tvärsnitt för surveillanceprov uppdelad i nio bitar. 

 
Beräkningarna utförs i modellen genom att ta fram neutronflödet för cyklerna 1 – 18 
som var och en multipliceras med respektive tvärsnitt för reaktionerna: 
 

 54Fe (n, p) 54Mn 

 58Ni (n, p) 58Co 

 63Cu (n, α) 60Co 
 
Reaktionsraterna beräknas med hjälp av två tvärsnittsbibliotek, ENDF/B-VII, som är det 
senaste biblioteket samt ENDF/B-V, som av erfarenhet visat sig vara bättre för beräkning 
av reaktionsrater [11]. Skillnaden mellan dem kan vara upp till 15 %. Val av bibliotek 
påverkar emellertid inte neutronflödet med mer än några procent. Mer om valideringen 
finns att läsa i kapitel 6. 
 

5.4.2. Utvärdering av strålningsskademått 
För att utvärdera giltigheten av strålningsskademåttet, neutronflöde med En > 1 MeV, 
jämförs kvoten, DPA (Displacement Per Atom) / Neutronflöde med En > 1 MeV, för olika 
delar av reaktorn i MCNP-modellen. Tre olika skikt av tanken i det område där neutron-
dosen är som störst och mittendelarna av surveillanceproverna. Dessa tallys är 
definerade i modellen enligt avsnitt 5.4.2.1-2. 
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Neutronflödesberäkningarna använder tvärsnittsbiblioteket ENDF/B-VII, men 
färdiga bibliotek för DPA är dessvärre svårtillgängliga. Nuclear Energy Agency (NEA) har 
emellertid tagit fram tvärsnitt för DPA i form av en tabell [8] som innehåller 641 punkter 
med tvärsnitt, vilka beror på neutronens inkommande energi, enligt ekvation (2.2). 
Tabellen har lagts till i tallys i MCNP-modellen. Resultatet presenteras som antal DPA 
samt hur de är fördelade mellan fyra energigrupper; en termisk, två epitermiska och en 
för snabba neutroner. Beräkningarna har genomförts för fyra cykler, 1, 3, 16 och 34. 
Dessa är utspridda för att minska risken att resultaten visar på ett eventuellt specialfall. 
 

5.4.2.1. Surveillanceproverna 
Symmetrin i reaktorn ger fyra unika provkedjor där strålningsskademåttet utvärderas. 
Proverna vid 75, 65, 55 och 45 grader erhåller tallyn för beräkning av neutronflöde och 
DPA. Uppdelningen axiellt är densamma som valideringsberäkningarna, det vill säga -34 
till 65 cm i förhållande till härdens mittpunkt.  
 

5.4.2.2. Tanken 
Områdena av tanken som utsätts för störst neutrondos är av naturliga skäl de där 
avståndet till härden är minst, det vill säga vid 0 och 90 grader i Figur 5.1. Tre skikt som 
motsvarar ett av dessa högdosområden har valts. Skikten består av ytan på tankens 
insida, T0, en fjärdedel in i tanken, T1/4, och tre fjärdel in i tanken, T3/4. 
 

5.4.3. Lokala skillnader i DPA 
För att utreda lokala skillnader i strålningsskada hos interndelar har DPA valts som 
storhet. Interndelarna som studerats är baffel och surveillanceprover, vilka har delats 
upp i olika celler i modellen. I MCNP har antalet DPA beräknats för cyklerna 1, 3, 16 och 
34 för varje cell. Medelvärdet av dessa cykler har sedan använts för att kunna bestämma 
förhållandet mellan de olika positionerna i dessa interndelar axiellt och radiellt. 
 

5.4.3.1. Radiell uppdelning (Surveillanceproverna) 
Surveillanceproverna är uppdelade i tre olika delar axiellt där mittdelen, vilken är en 
meter lång, delas in i nio lika stora rätblock enligt Figur 5.3. Axiellt sträcker sig delen 
från -34 till 65 cm i förhållande till härdens mittpunkt. 
 

5.4.3.2. Axiell uppdelning (Surveillanceproverna) 
För att undersöka eventuella axiella skillnader för DPA, delas provbitarna in i tio lika 
stora delar. Dessa sträcker sig från 12 cm under härdens mitt till 63 cm ovanför härden. 
De fyra nedre delarna representerar området för dosimetrar och hållfasthetsprover. 
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5.4.3.3. Baffel 
I MCNP-modellen finns tre unika inner- och ytterhörn vardera, se Figur 5.4. Dessa är 
uppdelade i tio lika delar från härdens topp till botten, -260 till 260 cm. Det korta 
avståndet till härden innebär att ingen variansreduktion behövs för dessa beräkningar. 
Neutroner som når den termiska skölden plockas dock bort, eftersom sannolikheten att 
de sprids tillbaka och träffar ett hörn är försumbar. 
 

 
Figur 5.4 – Baffel, inner- och ytterhörn 

 

 

5.4.4. Gammastrålningsuppvärmning 
För att kunna beskriva hur gammastrålningsuppvärmningen förhåller sig mellan inner- 
och yttehörn hos baffel, samt kunna beräkna vad gammastrålningen uppgår till i 
surveillanceproverna, har två olika MCNP-modeller skapats. En modell är framtagen för 
gammastrålning direkt vid klyvning och en är gjord för indirekt strålning från neutroner-
nas inelastiska spridning. Den förstnämnda kompletteras med fissionspektra för gamma-
strålning från [12], se Figur 5.5. Fissionspektrat gäller egentligen bara för isotopen 235U, 
men har antagits vara likadan för övriga bränsleisotoper. Effektfördelningen är 
densamma som för övriga modeller. 
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Figur 5.5 – Gammastrålningens energifördelning, data från [12]. 

 

MCNP-modellen för indirekt strålning simulerar neutrontransporten och dess upphov till 
gammastrålning. Beräkningarna i MCNP ges i MeV/g och har räknats om till W/g med 
hjälp av data från Simulate. Slutligen har ett medelvärde beräknats från cykel 1, 3, 16 
och 34, för att undvika eventuella specialfall. 
 

5.4.4.1. Baffel 
Uppdelningen för tallys är densamma som för, DPA, se avsnitt 5.4.3.3. 
 

5.4.4.2. Surveillanceprov 
För att ta reda på nivåerna för gammastrålningen i surveillanceproverna räcker det med 
att utföra beräkningar för den provstav som erhåller mest gammastrålning, vilket är den 
vid 75 grader. Tallyn består av en meter av surveillanceprovet som befinner sig i samma 
höjd som härdens mittpunkt. 
 

5.4.5. Uppskattad neutrondos 
En tally är vald för det område av reaktortanken som utsatts för högst neutrondos. 
Tallyn består av två kvadratiska skikt; ett på innerytan av reaktortanken och det andra 
en fjärdedel in i tankväggen. Skikten har båda en area på cirka 100 cm2 och ”detekterar” 
neutroner med en rörelseenergi över 1 MeV. Beräkningarna genomförs för cykel 1 till 
och med cykel 34, och en sammanlagd neutrondos extrapoleras för respektive 40, 50 
och 60 år. Tillgängligheten är vald till 88 %, vilket motsvarar 7700 EFPH (Effective Full 
Power Hours), som antas vara normal drift utan störningar. Ringhals ändrade laddnings-
mönstret till LLLP (Low Leakage Loading Pattern) i början av 90-talet, varför de tidigare 
cyklerna inte är representativa för framtida cykler. Ett medelvärde för de tjugo senaste 
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cyklerna används därmed för att uppskatta neutrondosen. Detta ger troligen en över-
skattad neutrondos eftersom trenden är att neutronläckaget minskar för varje år, se 
Figur 5.6 nedan. I figuren ses det genomsnittliga neutronflödet på det område av den 
inre ytan av tanken som erhåller störst sammanlagd neutrondos för varje cykel sedan 
reaktorns start. 
 

 
Figur 5.6 – Genomsnittligt neutronflöde på det område av reaktortankens inneryta som erhåller 

störst sammanlagd neutrondos för varje cykel sedan reaktorns start. 

 

5.4.6. Reaktortankens inneryta, för vilken neutrondosen överstigit  
1E17 n/cm2 (En > 1 MeV) 

För att utreda vilket område av reaktortankens inneryta där neutrondosen överstiger 
1E17 neutroner/cm2 (En > 1 MeV) har en tally skapats bestående av ett rutnät där varje 
ruta är cirka 10 x 10 cm. Hela rutnätet sträcker sig från 0 till 90 grader samt -260 till 260 
cm av modellen. Rutstorleken är vald med hänsyn till att dels kunna bestämma vilket 
område som överstiger neutrondosen med tillräcklig noggrannhet och dels till att 
erhålla signikanta resultat.  
 

5.5. Generering av weight windows 
Neutrontransporter längre ut i tanken är relativt beräkningsintensiva. Modellen tar 
därför hjälp av weight windows som användning av variansreduktion. Weight windows 
har skapats för respektive: 
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1. Tanken (neutronflöde med En > 1 MeV och DPA) och surveillancekapslarna. 
Variansreduktionen är energiuppdelad, men saknar axiell uppdelning och 
har som mål att transportera ut neutroner till tanken och surveillance-
kapslarna. Energigrupperna är termiska (0 till 0.625E-6 MeV), epitermiska 
(0.625E-6 till 0.1 MeV och 0.1 till 1.0 MeV) och högenergetiska neutroner 
(1.0 till 20.0 MeV). 

 
2. Mittenpartiet av surveillancekapslarna. 

Energi och axiell uppdelning av variansreduktion. Målet är att 
transportera neutroner som ger bidrag till DPA i mittenpartiet av 
surveillanceproverna för att bestämma lokala skillnader mellan de nio 
uppdelningarna i z-planet. 

 
3. Validering av MCNP-modellen 

Fokus ligger på bidrag till reaktionsraterna för de tre olika isopterna 
(Fe54, Ni58 och Cu63) i provbitarna. Variansreduktionen är uppdelad 
axiellt och i fyra olika energigrupper (se 1.). Modellen är emellertid 
inställd på att ta bort de neutroner som når ned till de två lägre energi-
grupperna eftersom de är långt under tröskelenergierna. 

 
För att minska risken för att weight windows påverkar resultatet har de tre olika använts 
för en och samma utvalda tally. Tallyn beräknar reaktionsraten i provkedja X för första 
cykeln. Skillnaden mellan de tre beräkningarna ligger inom standardavvikelsen. 
 

6. Validering 

Vid validering av MCNP-modellen jämförs den beräknade med den uppmätta specifika 
aktiviteten i reaktorns dosimetrar. 
 

6.1. Referensvärden för validering 
Surveillancekapslarna, som sitter på den termiska skölden är utrustade med provstavar 
för hållfasthetstester och dosimetri. Provstavarna tas ut efter ett bestämt tidsschema 
där provstavskedjorna X (1977), W (1984), U (1994) och V (2004) tagits ut hitills. 
Aktiviteten i dosimetrarna har mätts och presenterats [13] [14] [15] [16] som sönderfall 
per sekund och gram för olika positioner i surveillanceproverna. Data för de uttagna 
dosimetrarna finns i Tabell 6.1-4 nedan, där den specifika aktiviteten i Tabell 6.2-4, 
presenteras som medelvärden.  
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Tabell 6.1 – Konstanter för dosimetermaterial 

Material Halveringstid Halt (%) Densitet  Reaktion Tröskelenergi 

Fe54  5.8 7.874 g/cm3 Fe54 (n, p) Mn54 3.1 MeV 

Ni58  68.3 8.908 g/cm3 Ni58 (n, p) Co58 2.8 MeV 

Cu63  69.2 8.940 g/cm3 Cu63 (n, α) Co60 6.8 MeV 

Mn54 312.0 d   EC  

Co58 70.8 d   β+  

Co60 5.271 år   β-  

 
Dosimetrarna innehåller även uran-235, neptunium-237 och kobolt-59. Dessa har 
emellertid exkluderats på grund av osäkra mätdata.  
 
Tabell 6.2 – Aktivitetsdata från [13], för dosimeter uttagen 1977. 

1977, X (285 °) 

Material Aktivitet, dps/g 

Fe54 2.02 x 106 

Ni58 3.57 x 107 

Cu63 6.30 x 104 

 
Tabell 6.3 – Aktivitetsdata från [14], för dosimeter uttagen 1984. 

1984, W (245 °) 

Material Aktivitet, dps/g 

Fe54 1.77 x 106 

Ni58 2.51 x 107 

Cu63 1.40 x 105 

 
Tabell 6.4 – Aktivitetsdata från [15], för dosimeter utttagen 1994. 

1994, U (65 °) 

Material Aktivitet, dps/g 

Fe54 9.63 x 105 

Ni58 3.34 x 106 

Cu63 1.64 x 105 

 
Aktivetsdata för 2004 har exkluderats på grund av problem vid uttagning av kapsel V. Ett 
av proverna förstördes och det andra mättes, men kunde inte vägas. 
 

6.2. Beräkning av specifik aktivitet 
Den beräknade specifika aktiviteten, λND(t), ges av antalet dotterkärnor, ND(t), vid 
tillfället då provmätningen utfördes, multiplicerat med sönderfallskonstanten, λ. Antalet 
dotterkärnor vid tiden t, tas fram genom ekvation 6.1 nedan [15]. 
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          (6.1) 

Där: 
- ND(t) = antalet dotterkärnor vid tiden t. 
- λ = sönderfallskonstanten. 
- Σ = makroskopiska tvärsnittet för moderkärnan. 
- φ = neutronflödet. 
- ND(0) = antalet dotterkärnor från föregående tidssteg. 
- Σφ = reaktionsraten och är den som beräknas i MCNP. 

 
Ekvationen gäller för konstanta förhållanden och delas in i olika tidssteg där andra 
termen försvinner vid avställning. Tidsstegen erhålls från driftdata, Tabell 12.6, som 
finns i bilaga 2. 
 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av modellens beräkningar. De angivna 
osäkerheterna i resultaten utgörs av de relativa felen i modellens beräkningar.  
 

7.1. Osäkerheter i MCNP-modellen 
Utöver beräkningsresultatens relativa fel som presenteras i detta kapitel tillkommer 
även osäkerheter i tvärsnitt, modell och metoder. Valideringsresultatet speglar den 
totala osäkerheten relativt bra, men påverkas även av andra parameterar som bland 
annat driftdata. Exempel på effekten av osäkerhet i tvärsnitt kan ses i avsnitt 7.2. där 
valet av tvärsnittsbibiliotek påverkar den beräknade reaktionsraten med upp till 10 
procent. En annan osäkerhet är vattentemperaturen som kan påverka den beräknade 
fluensen med så mycket som en procent per grad Celcius [11]. Övriga osäkerheter 
bedöms vara av mindre betydelse. Dessa osäkerheter påverkar i huvudsak resultaten i 
absoluta tal medans relativa jämförelser är mindre känsliga för detta. 
 

7.2. Validering 
Modellen är validerad mot uppmätt specifik aktivitet i tre surveillanceprover, uttagna 
1977, 1984 och 1994. Två tvärsnittsbibliotek, ENDF/B-VII och ENDF/B-V, har använts för 
jämföra den beräknade med den uppmätta specifika aktiviteten för isotoperna 54Fe, 58Ni 
och 63Cu. Kvoterna för dessa kan ses i Tabell 7.1-3.  
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7.2.1. Surveillanceprov X, uttagen 1977 
 
Tabell 7.1 – Beräknad genom uppmätt specifik aktivitet för Fe54, Ni58 och Cu63 i prov X, 1977. 

Isotop Beräknad (ENDF/B-VII) / 
Uppmätt 

Beräknad (ENDF/B-V) / 
Uppmätt 

Fe54 0.77 ±0.27 % 0.77 ±0.27 % 

Ni58 0.88 ±0.26 % 0.85 ±0.26 % 

Cu63 0.81 ±0.39 % 0.90 ±0.45 % 

 

7.2.2. Surveillanceprov W, uttagen 1984 
 
Tabell 7.2 – Beräknad genom uppmätt specifik aktivitet för Fe54, Ni58 och Cu63 i prov W, 1984.  

Isotop Beräknad (ENDF/B-VII) / 
Uppmätt 

Beräknad (ENDF/B-V) / 
Uppmätt 

Fe54 0.89 ±0.20 % 0.89 ±0.20 % 

Ni58 0.95 ±0.32 % 0.92 ±0.33 % 

Cu63 0.84 ±0.17 % 0.93 ±0.19 % 

 

7.2.3. Surveillanceprov U, uttagen 1994 
 
Tabell 7.3 – Beräknad genom uppmätt specifik aktivitet för Fe54, Ni58 och Cu63 i prov U, 1994. 

Isotop Beräknad (ENDF/B-VII) / 
Uppmätt 

Beräknad (ENDF/B-V) / 
Uppmätt 

Fe54 0.89 ±0.20 % 0.88 ±0.21 % 

Ni58 1.07 ±0.35 % 1.04 ±0.36 % 

Cu63 0.82 ±0.14 % 0.91 ±0.16 % 

 

7.3. Utvärdering av strålningskademått 
Strålningsskademåtten DPA och neutronflöde med En > 1 MeV har jämförts med 
varandra för reaktortankens inneryta, en fjärdedel och tre fjärdedelar in i tankväggen 
samt surveillanceproverna vid 75, 65, 55 och 45 grader. Kvoten, DPA / neutronflöde  
(En > 1 MeV) per kvadratcentimeter, för dessa är normerade till ett, för att tydliggöra 
skillnaden mellan de olika positionerna och kan ses i Figur 7.1 (se även Tabell 12.7, 
bilaga 3). Tre fjärdedelar in i tankväggen, T3/4 är kvoten störst, 1.47 och är en faktor 1.6 
(1.47/0.9) större än de lägsta värdena. 
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Figur 7.1 - DPA / neutroner/cm

2
 för surveillanceprov och området för tankens maxflöde. 

 
I Tabell 7.4-5 visas de olika energigruppernas bidrag till DPA för de olika tankytorna och 
surveillanceproverna. Ytan för T3/4 skiljer sig från de andra med att majoriteten av DPAn 
härstammar från de neutroner som finns i den övre epitermiska energigruppen, 0.1 – 
1.0 MeV. Tabell 7.5 visar också att ju närmre surveillanceproverna har till vinkeln 45 
grader desto större andel av DPAn erhålls från de snabbaste neutronerna. 
 
Tabell 7.4 – DPA, fördelat över energigrupper, Tanken 

 T0 T1/4 T3/4 

0 – 0.625E-6 MeV 2 % ±0.20 % 0 % ±0.65 % 0 % ±59.0 % 

0.625E-6 – 0.1 MeV 3 % ±0.20 % 3 % ±0.17 % 5 % ±0.28 % 

0.1 – 1.0 MeV 31 % ±0.06 % 43 % ±0.06 % 63 % ±0.06 % 

1.0 – 20.0 MeV 64 % ±0.10 % 54 % ±0.10 % 32 % ±0.10 % 

 
Tabell 7.5 – DPA, fördelat over energigrupper, Surveillanceproverna 

 75 grader 65 grader 55 grader 45 grader 

0 – 0.625E-6 MeV 1 % ±0.13 % 1 % ±0.30 % 1 % ±0.24 % 1 % ±0.27 % 

0.625E-6 – 0.1 MeV 4 % ±0.08 % 4 % ±0.10 % 3 % ±0.11 % 3 % ±0.14 % 

0.1 – 1.0 MeV 35 % ±0.05 % 33 % ±0.05 % 32 % ±0.06 % 31 % ±0.06 % 

1.0 – 20.0 MeV 60 % ±0.07 % 63 % ±0.08 % 64 % ±0.09 % 65 % ±0.09 % 
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7.4. Lokala skillnader i DPA 
 

7.4.1. Surveillanceprov 

7.4.1.1. Radiellt 
I Tabell 7.6-9 visas den radiella fördelningen av DPA för suveillanceproverna vid 75, 65, 
55 och 45 grader. De radiella positionerna 1 till 9 kan ses i Figur 5.3. Värdena för DPA är 
normerade till ett och mest DPA utsätts den vid 75 grader följt av 65, 55 och 45 grader. 
Skillnaden radiellt i var och en av surveillanceproverna uppgår mot 46 procent 
 
Tabell 7.6 – Fördelning av DPA i surveillanceprovets radiella tvärsnitt vid 75 grader. 

75 grader 

1 1.44 ±0.18 % 2 1.41 ±0.17 % 3 1.36 ±0.17 % 

4 1.71 ±0.17 % 5 1.68 ±0.17 % 6 1.61 ±0.17 % 

7 1.98 ±0.17 % 8 1.94 ±0.17 % 9 1.87 ±0.17 % 
 
Tabell 7.7 – Fördelning av DPA i surveillanceprovets radiella tvärsnitt vid 65 grader. 

65 grader 

1 0.89 ±0.21 % 2 0.90 ±0.21 % 3 0.89 ±0.21 % 

4 1.05 ±0.20 % 5 1.07 ±0.21 % 6 1.06 ±0.21 % 

7 1.23 ±0.21 % 8 1.24 ±0.21 % 9 1.23 ±0.21 % 
 
Tabell 7.8 – Fördelning av DPA i surveillanceprovets radiella tvärsnitt vid 55 grader. 

55 grader 

1 0.60 ±0.21 % 2 0.60 ±0.21 % 3 0.59 ±0.21 % 

4 0.71 ±0.21 % 5 0.71 ±0.21 % 6 0.70 ±0.21 % 

7 0.82 ±0.21 % 8 0.82 ±0.21 % 9 0.81 ±0.21 % 

 
Tabell 7.9 – Fördelning av DPA i surveillanceprovets radiella tvärsnitt vid 45 grader. 

45 grader 

1 0.47 ±0.22 % 2 0.48 ±0.22 % 3 0.47 ±0.22 % 

4 0.56 ±0.22 % 5 0.57 ±0.21 % 6 0.56 ±0.21 % 

7 0.65 ±0.21 % 8 0.66 ±0.21 % 9 0.65 ±0.21 % 
 

7.4.1.2. Axiellt 
Den axiella fördelningen av DPA i surveillanceproverna kan ses i Figur 7.2 nedan (se 
även Tabell 12.8, bilaga 3), där uppdelningen axiellt är i förhållande till den aktiva 
härdens mittpunkt. De nedre delarna av surveillanceprovet vid 75 grader tilldelas störst 
strålningsskada i form av DPA. Delarna ovanför härden, 188 – 217 cm och 217 – 256 cm, 
utsätts av DPA för respektive cirka en tiondel och en hundradel jämfört med delarna vid 
härdens mitt. De fyra nedre delarna, -40 till 74 cm, representerar området som 
hållfasthetsproverna och neutronmonitorerna befinner sig inom. Strålningsskadorna i 
form av DPA skiljer sig axiellt som mest mellan dessa delar med en till tre procent. 
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Figur 7.2 - Axiell fördelning av DPA i surveillanceproverna 

 

7.4.2. Baffel 
Fördelningen av DPA för baffelns inner- och ytterhörn kan ses i Figur 7.3 (se även Tabell 

12.9, bilaga 3) där positionerna 1 – 6 återfinns i Figur 5.4. Hörnen är uppdelade axiellt i 
tio delar som sträcker sig från härdens nedersta till översta punkt. I baffelns innerhörn 
påträffas de högsta värdena för DPA, vilka är en faktor sex till nio större i jämförelse 
med motsvarande siffror för ytterhörnen. Axiellt skiljer sig DPA inom vardera hörn med 
en faktor 2 – 2.2 mellan högsta och lägsta värde för DPA. 
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Figur 7.3 - Fördelning av DPA mellan baffels inner- och ytterhörn samt axiellt. 

 

7.5. Gammauppvärmning 
 

7.5.1. Fördelning i baffel 
Gammauppvärmningen i baffelns inner- och ytterhörn är beräknad i W/g och kan ses i 
Figur 7.4 och i bilaga 3, Tabell 12.10 där positionerna 1 – 6 återfinns i Figur 5.4. 
Uppvärmningen är som störst i innerhörnet vid 75 grader, se Figur 5.1, som värms av 
gammastrålningen med 0.91 W/g. Skillnaden mellan inner- och ytterhörn sträcker sig 
från en faktor tre till sex. 
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Figur 7.4 – Axiell fördelning av gammauppvärmning för inner- och ytterhörn i baffel. 

 

7.5.2. Surveillanceprov, 75 grader 
Beräkningar är gjorda för den del av surveillanceprovet vid 75 grader som erhåller mest 
gammastrålning och är beräknad till 50 mW/g. 
 
Tabell 7.10 – Gammastrålning i surveillanceprov vid 75 grader. 

Position (z-led) W/g 

-40 till 50 cm 0.050 ±2.56 % 

 
 

7.6. Neutrondos 
 

7.6.1. Neutrondosuppskattning 
Neutrondosen är uppskattad för 40, 50 och 60 år för den del av reaktortanken som 
utsätts för flest neutroner med En > 1 MeV, det vill säga där avståndet till härden är som 
minst. I detta fall har området vid 90 grader använts, se Figur 5.1. Den uppskattade 
neutrondosen är beräknad för tankens insida samt en fjärdedel in i tanken. Resultatet 
ges i antalet neutroner (En > 1 MeV) per kvadratcentimeter. 
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Tabell 7.11 – Neutrondosuppskattning för tankområdet som erhåller störst neutrondos. 

År Antal år i 
drift 

Tankens insida, (R=2.00 m) 
n/cm2 

En fjärdedel in i tanken, 
(R=2.05 m) n/cm2 

2012 38 3.49E+19 ±0.10 % 2.01E+19 ±0.10 % 

2014 40 3.73E+19 ±0.09 % 2.14E+19 ±0.10 % 

2024 50 4.74E+19 ±0.08 % 2.73E+19 ±0.08 % 

2034 60 5.75E+19 ±0.07 % 3.31E+19 ±0.07 % 

 

7.6.2. Reaktortankens inneryta, för vilken neutrondosen överstigit  
1E17 n/cm2 (En > 1 MeV) 

Området av reaktortanken som överstiger 1E17 neutroner (En > 1 MeV) per kvadrat-
centimeter efter 38 års drift visas i Figur 7.5 nedan. Vid 0 och 90 grader sträcker sig 
området axiellt från -240 till 240 cm. För den vinkel som erhåller lägst neutrondos, det 
vill säga 45 grader, har neutrondosen överstigit 1E17 n/cm2 axiellt mellan -230 till 230 
cm. Neutrondosen är störst i de ljusaste partierna i Figur 7.5 och sjunker snabbt axiellt 
under och ovanför härden vilket tydligörs i Figur 7.6. Beräkningarna för de ytor som 
utgör gränsen för området har ett relativt fel (exklusive fel i modellens indata) på mellan 
en och två procentenheter.  
 

 
Figur 7.5 – Område av tanken som överstiger 1E17 n/cm

2
 där ljusare områden innebär högre dos. 
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Figur 7.6 – Område av tanken som överstiger 1E17 n/cm

2
, där det blå planet avgränsar området. 

 

8. Diskussion 

8.1. Validering 
Modellen har validerats med uppmätt specifik aktivitet i surveillanceproverna och 
osäkerhetsmarginalen är bättre än mot tidigare beräkningar [15]. Det definitiva kravet 
på en osäkerhetsmarginal under 20 procent (NRC REGULATORY GUIDE 1.190) har 
uppnåtts för alla mätvärden förutom för isotopen 54Fe från surveillanceprovet X, se 
Tabell 7.1-3. Under första cykeln fluktuerade effekten kraftigt till följd av alla de 
mätningar och tester som utfördes för att säkerställa en säker och stabil drift innan 
reaktorns anslutning till elnätet. Eftersom en noggrannare beskrivning av driften än den 
från [15] inte finns tillgänglig är osäkerheten av den beräknade specifika aktiviteten för 
den första cykeln relativt stor. För senare cykler är detta inte ett lika stort problem 
eftersom effekten inte varierade lika kraftigt. 
 

8.2. Utvärdering av strålningsskademått 
Kvoten DPA / neutronflöde med En > 1 MeV har beräknats för surveillanceproverna och 
för tre skikt av tanken, T0, T1/4 och T3/4. För lika storlek på kvoterna, visar det på att det 
tidigare strålningsskademåttet, neutronflöde (En > 1 MeV) är tillförlitligt oberoende av 
vilken position i reaktortanken beräkningen utförs för. Resultatet visar att kvoten är 
relativt lika för surveillanceproverna och innerytan av tanken, men ökar längre in i 
tankväggen, se Figur 7.1. Störst är kvoten för T3/4, som befinner sig på längst avstånd 
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från härden av de tre skikten. Skillnaden för kvoten avspeglas i hur DPAn är fördelad 
mellan neutronernas olika energigrupper, se Tabell 7.4. Vid stort bidrag till DPA från den 
övre epitermiska energigruppen, 0.1 till 1.0 MeV, är också kvoten större.  

Vid neutrontransport genom stålet i tankväggen minskar alltså andelen 
neutroner från den högsta energigruppen, 1.0 till 20.0 MeV. Samma fenomen tycks inte 
uppstå, när neutronerna färdas genom vattnet, vilket också kan ses vid jämförelse av 
kvoten mellan surveillancekapslar och tankens inneryta, se Figur 7.1 och Tabell 7.4-5. 
Detta beror på, att fördelningen av neutroner mellan de olika energigrupperna redan 
nått jämvikt. I stål förskjuts istället neutronspektret till lägre energier. Detta orsakas av 
att tvärsnitten för stål i förhållande till tvärsnitten för vatten är som störst för energier > 
1 MeV [8].  

Vid jämförelse av hur DPA är fördelad hos surveillanceproverna är andelen i den 
högsta energigruppen (1.0 – 20.0 MeV), som störst vid 45 grader (65 %) och minst i det 
vid 75 grader (60 %), se Tabell 7.5. Skillnaden uppstår på grund av att merparten av 
neutronerna som når surveillanceprovet vid 75 grader inkommer från vänster sida, det 
vill säga från bränslepinnarna närmast barrel vid 80 – 85 grader, se Figur 5.1. Detta 
innebär att en stor del av neutronerna som träffar surveillanceprovet vid 75 grader 
passerar mer stål än för de som träffar surveillanceprovet vid 45 grader. Observera att 
detsamma gäller vid jämförelse mellan innerytan för tanken (90 grader) och 
surveillanceprovet vid 75 grader, se Tabell 7.4-5. 
 

8.3. Lokala skillnader i DPA 

8.3.1. Surveillanceprov 

8.3.1.1. Radiellt 
Trots att surveillanceprovet har en liten area, 2.72 x 2.72 cm, skiljer sig DPA för motsatta 
hörn med upp till 46 procent, se Tabell 7.6-9. Att skillnaden mellan de olika hörn-
positionerna är större i surveillanceprovet vid 75 grader kan förklaras av att större delen 
av flödet inkommer mot ett av hörnen. 

8.3.1.2. Axiellt 
Storleken på DPA skiljer sig kraftigt axiellt för provstavarna, där den översta delen har 
ungefär en faktor 100 mindre DPA än de delar som sitter i axiell nivå med mittdelen av 
härden. Detta beror dels på avståndet till härden och dels på neutroninfångningen i 
vatten och stål.  
 Den del av provstavarna där hållfasthetsproverna och neutronmonitorerna 
befinner sig är skillnaden en till tre procent mellan de olika positionerna, se Tabell 12.8 i 
bilaga 3. Motsvarande skillnad bör därför också finnas axiellt för mätdata hos 
dosimetrar och hållfasthetsprover. Vid jämförelse av uppmätt specifik aktivitet hos 
dosimetrar visar sig skillnaden vara större, upp till sex procent [13], [14] och [15]. Någon 
slutsats kring detta kan dock inte dras eftersom osäkerheten för dessa är okänd. 

Av den del av surveillanceproverna som sitter i höjdnivå med härden, det vill 
säga vid 189 cm och nedåt, skiljer sig DPA med en faktor 2.5 mellan högsta och lägsta 
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värdet, se Tabell 12.8 (bilaga 3). Härden är laddad med låganrikat bränsle i ytterdelarna 
för att minska neutronläckaget. De yttersta delarna, toppen och botten av rand-
patronerna får således lägst effekt, vilket medför en större skillnad i strålningskador 
axiellt för exempelvis surveillanceproverna, än om reaktorns effekt varit homogen. 
Skillnaden axiellt för en homogen reaktor hade istället varit maximalt med en faktor 2. 

8.3.2. Baffel 
Baffelns inner- och ytterhörn skiljer sig i DPA med en faktor 6 till 9 se Figur 7.4Figur 7.3. 
Detta beror dels på att innerhörnen omges av fler pinnar och dels på att effekten i dessa 
pinnar är högre än de vid ytterhörnen. Axiellt är skillnaden drygt en faktor 2 mellan 
lägsta och högsta värdet. 
 

8.4. Gammauppvärmning 

8.4.1. Fördelning i baffel 
Uppvärmningen på grund av gammastrålningen når upp till relativt höga värden, 0.91 
W/g. Detta kan jämföras med den aktiva härden där gammauppvärmingen ligger i 
genomsnitt mellan 2-3 W/g (beräknat med data från [3]). Likt fördelningen av DPA 
mellan inner- och ytterhörn skiljer sig gammauppvärmningen relativt mycket. Skillnaden 
ligger på en faktor 3 till 5 mellan inner- och ytterhörn vilket är en lägre skillnad jämfört 
med DPA. Detta trots att medelväglängden för gammastrålning är kortare än 
neutronens. Den lägre skillnaden beror istället på den indirekta gammastrålningen som 
kommer från neutronernas spridning i vatten.  
 

8.4.2. Surveillanceprov vid 75 grader 
Gammastrålningen är beräknad för cykel ett där neutronläckaget var relativt stort. Trots 
att många neutroner läcker ut, vilka också bidrar till merparten, drygt 95 %, av gamma-
strålningen i surveillanceprovet, värms den inte med mer än 50 mW/g och bör inte leda 
till någon ökning i temperatur eftersom vatten strömmar in och kyler kapseln. 
 

8.5. Neutrondos 

8.5.1. Neutrondosuppskattning 
Den uppskattade neutrondosen som beräknats med MCNP-modellen, Tabell 7.11, kan 
jämföras med tidigare neutrondosuppskattning, Tabell 3.1. Neutrondosen som har 
beräknats med MCNP-modellen når upp till 70 - 75 procent av föregående neutron-
dosuppskattning. Eftersom både den tidigare modellen (DORT) och denna modell 
(MCNP) uppfyller NRC:s krav bör skillnaden innebära att modellerna överskattar 
respektive underskattar den verkliga neutrondosen. Att skillnaden är så pass påtaglig 
mellan de två modellerna beror på flera faktorer. Den tidigare modellen har valts att 
modelleras mer konservativt [1], vilket innebär förenklingar som ger något högre dos. 
Olika tvärsnittsbibiliotek har också använts samt vattnets densitet som har stor 
påverkan på erhållen neutrondos [11]. 



44 

 

 

8.5.2. Reaktortankens inneryta, för vilken neutrondosen överstigit  
1E17 n/cm2 (En > 1 MeV) 

Beräkningen för vilket område som överstiger 1E17 neutroner med En > 1 MeV per cm2 
visar att området sträcker sig cirka 50 cm ovanför och under härden axiellt på reaktor-
tanken. Resultatet har en större osäkerhet än övriga beräkningar i modellen eftersom 
stålkonstruktionen ovan och under den aktiva härden är förenklad. Tvärsnittet för stål 
och vatten skiljer sig dock relativt lite för neutroner med En > 1 MeV [9]. Med den 
antagna vattentemperaturen inräknad uppskattas osäkerheten vara drygt +/-50 % för de 
ytor som utgör gränsen till det område som nått upp till en neutrondos över 1E17 n/cm2 

(En > 1 MeV).  
 

9. Slutsats 

9.1. Validering 
Validering av MCNP-modellen för Ringhals 2 är genomförd och det definitiva kravet på 
en osäkerhetsmarginal mindre än 20 procent är uppfyllt för alla mätdata förutom för 
isotopen 54Fe i surveillanceprovet, X, uttagen 1977. Osäkerheten för första cykeln, ligger 
dock främst i driftdatan än i uppbyggnaden av modellen. 
 

9.2. Neutronflöde med En > 1 MeV 
Det tradionellt använda strålningsskademåttet (neutronflöde med En > 1 MeV) har 
utvärderats. Resultatet visar god överrensstämmelse förutom en bit in tanken där det 
tidigare måttet kan visa på en underskattning av strålningens skada. Underskattningen 
beror till stor del på förskjutningen i neutronernas energispektrum som är en följd av 
övergången mellan vatten och stål. Ett alternativ till detta mått är DPA (Displacement 
Per Atom), som inte påverkas av övergången mellan olika material. 
 

9.3. Reaktorns interndelar 
Vid utredning av de lokala skillnaderna axiellt och radiellt för surveillanceproverna och 
inner- och ytterhörn av baffel har det tydligjorts att skillnaderna är relativt stora. 
Skillnaden mellan inner- och ytterhörn uppgår med en faktor 6 till 9 för DPA och en 
faktor 3 till 5 för gammastrålning. Trots det korta avståndet mellan de olika delarna för 
surveillanceproverna finns en skillnad på 38 till 46 procent i DPA. Dessa skillnader bör 
vara av betydelse för hållfastheten hos interdelarna och valet av vilka interdelar som 
skall inspekteras vid revision. Axiellt skiljer sig inte strålningen med mer än några 
procent mellan hållfasthetsproverna och neutronmonitorerna. 
 



45 

 

9.4. Neutrondosuppskattning 
Eftersom den nya uppskattningen av neutrondosen för reaktortanken förhåller sig på 
samma sätt mot surveillanceprover som tidigare, bekräftas återigen att strålnings-
skadorna på reaktortanken är tillräckligt låga för att det inte skall vara en begränsande 
faktor för reaktorns livslängd. 
 

10. Framtida förbättringar av modell 

MCNP-modellen är validerad och ligger inom det krav på en maximal osäkerhets-
marginal på 20 procent, men med en del åtgärder kan den troligen förbättras. 
Osäkerhet i indata är den största faktorn där följande data bör bytas ut när bättre 
värden finns tillgängliga: 
 

 Temperaturerna för vattnet i modellen är antagen att vara densamma som i 
MCNP-modellen för Ringhals 3 och 4 [11]. 

 Vid validering av modellen kan driftdata för cykel 1, 8 och 18 bytas ut med en 
mera detaljerad, för att erhålla noggrannare resultat. 

 
MCNP-modellen är än så länge bara validerad mot snabbflöde, se Tabell 6.1. Vid 
validering av det termiska neutronflödet skall hänsyn tas till självskärmning, eftersom 
isotopen 59Co har ett mycket högt tvärsnitt för infångning vid termiska energier. För att 
genomföra detta bör dosimetrarna, som består av små metalltrådar, modelleras mer 
realistiskt. Den mindre träffytan (metalltrådarna) för neutronerna innebär dock att det 
blir betydligt svårare att hålla ned standardavvikelsen för modellens beräkningar. 
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1 – Geometrier, material och densitet 
MCNP-modellen är uppbyggd med följande data. 

12.1.1. Reaktortanken 
 
Tabell 12.1 – Data för reaktortanken 

  Referens 

Baffel 

 Material SA 240 type 304  [Per Nilsson] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.92 g/cm3 kallt) [11] 

 Tjocklek 
För övriga mått hänvisas till 
ritning 

2.87 cm (2.86 cm kallt) Ritning 120413 

Formers 

 Material SA 240 type 304 [Per Nilsson] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.92 g/cm3 kallt) [11] 

 Höjd,  
Översta/mellanliggande/ 
nedersta formers. 
För axiella mått hänvisas till 
ritning 

5.20/3.83/6.38 cm (5.17/3.81/6.35 
cm kalla) 

Ritning 120413 

Barrel 

 Material SA 240 type 304 [Per Nilsson] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.92 g/cm3 kallt) [11] 

 Inre diameter 170.84 cm (170.02 cm kallt) Ritning 120413 

 Yttre diameter 176.03 cm (175.18 cm kallt) 

Termisk sköld 

 Material SA 240 type 304 [Per Nilsson] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.92 g/cm3 kallt) [11] 

 Inre diameter 182.01 cm (181.13 cm kallt) Ritning 120413 

 Yttre diameter 188.87 cm (187.96 cm kallt) 

RPV, cladding 

 Material Weld wire type A7ER308L-1 and 
flux type A7-FB-1 

[11] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.92 g/cm3 kallt) [11] 

 Inre diameter 199.88 cm [Jenny Rouden] 

RPV 

 Material SA 508 Cl 2 MnMo steel [Per Nilsson] 

 Densitet 7.80 g/cm3 (7.86 g/cm3 kallt) [11] 

 Inre diameter 200.36 cm (199.80 cm kallt) Ritning 120413 
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 Yttre diameter 219.92 cm (219.30 cm kallt)  

Isolering runt RPV 

 Material SA 240 type 304 [Per Nilsson] 

 Densitet 0.40 g/cm3 [11] 

 Yttre diameter 219.92 cm (219.30 cm kallt) Ritning 120413 

Biologisk sköld 

 Material Betong [11] 

 Densitet 2.3 g/cm3 [11] 

 Inre diameter 238.7 cm [11] 

 Yttre diameter 287.5 cm [11] 

Provkedjor 

 Area, 
För surveillanceprov 

2.72 x 2.72 cm (2.71 x 2.71 cm 
kallt) 

Ritning 1094E99 

 Längd, 
För övriga mått hänvisas till 
ritning 

245.55 cm (245.15 cm kallt) 

 

12.1.2. Kylmedlet 
Densitet för kylmedlet är antagen att vara densamma som för [11] där densitet på 
vatten i härden är 0.72 g/cm3, axiell uppdelning mellan formers kan ses i avsnitt 
12.1.2.1. och övriga celler i modellen har densiteten 0.754 g/cm3. 

12.1.2.1. Axiell uppdelning 
 
Tabell 12.2 – Axiell uppdelning av kylmedlet (Densitet), data antagen från [11] 

Höjd i cm mellan formers Temperatur °C Densitet 

280.00 – 207.14 299.70 0.727 

200.75 – 166.49 299.70 0.727 

162.66 – 125.21 299.08 0.728 

121.39 – 79.49 297.21 0.732 

75.67 – 31.23 295.35 0.736 

27.41 – (-21.47)  292.86 0.741 

-25.30 – (-81.80)  291.00 0.744 

-85.62 – (-165.61) 287.89 0.750 

-170.81 – (-280.00) 286.02 0.754 
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12.1.3. Bränslet 
Materialsammansättningen för bränslet är antagen till att vara densamma som för [11] 
och den geometriska datan kan ses i Tabell 12.3 nedan. 
 
Tabell 12.3 – Geometriska data för bränslet  

 Mått Referens 

Kuts, radie  0.459 cm (0.456 cm kallt) [VNF] 

Kapsling, Innerradie 0.466 cm (0.465 cm kallt) [VNF] 

 Ytterradie 0.539 cm (0.538 cm kallt) [VNF] 

Ledrör, Innerradie 0.651 cm (0.650 cm kallt) [VNF] 

 ytterradie 0.695 cm (0.693 cm kallt) [VNF] 

Stålstavar i SA 0.475 cm [11] 

 

12.1.4. Termisk expansion 
De varma måtten för de olika reaktordelarna är framtagna med hjälp av data från Tabell 
12.4-5. 
 
Tabell 12.4 – Termiska expansionskoefficienter, data från [11]. 

Material m/ m K-1 

Zirkonium 7.00E-6 

SS 304 1.73E-5 

SA 508 1.01E-5 

Cladding 9.00E-6 

Bränsle 1.10E-5 

 
Tabell 12.5 – Temperatur som använts för varma mått. 

 Temperatur °C 

Bränsle 650 

Zirkonium 300 

Baffels 300 

Barrels 300 

Termisk sköld 300 

RPV 300 

Isolering runt RPV 300 

Formers 300 

Rumstemperatur 20 
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12.2. Bilaga 2 – Driftdata för cykel 1-34 
 
Tabell 12.6 – Driftdata för Ringhals 2, från 1974-06-19 fram till 2012-02-02 [17] 

Cykel Anmärkning Dagar Mätning EFPH Full effekt 

1a Drift 932  9956 2432 MWt 

1b Coast Down* 97  1610  

1c Revision 91 (+0 d) 1977   

2a Drift 261  5418 2432 MWt 

2b Revision 56    

3a Drift 312  5160 2432 MWt 

3b Revision 87    

4a Drift 277  4612 2432 MWt 

4b Revision 78    

5a Drift 290  6074 2432 MWt 

5b Revision 80    

6a Drift 317  5803 2432 MWt 

6b Revision 87    

7a Drift 270  5604 2432 MWt 

7b Revision 87    

8a Drift 264 (+1 d) 1984 4742 2432 MWt 

8b Revision 90    

9a Drift 266  5231 2432 MWt 

9b Revision 72    

10a Drift 319  5580 2432 MWt 

10b Revision 63    

11a Drift 297  5283 2432 MWt 

11b Revision 54    

12a Drift 329  5736 2432 MWt 

12b Revision 53    

13a Drift 311  5428 2432 MWt 

13b Revision 67    

14a Drift 297  5268 2652 MWt 

14b Revision 93    

15a Drift 271  5812 2652 MWt 

15b Revision 35    

16a Drift 329  7204 2652 MWt 

16b Revision 73    

17a Drift 298  6412 2652 MWt 

17b Revision 224    

18a Drift 140  2939 2652 MWt 

18b Revision 35 (+152 d) 1994   
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19a Drift 329  6948 2652 MWt 

19b Revision 34    

20a Drift 398  8360 2652 MWt 

20b Revision 38    

21a Drift 335  7020 2652 MWt 

21b Revision 26    

22a Drift 261  6052 2652 MWt 

22b Revision 33    

23a Drift 337  7177 2652 MWt 

23b Revision 28    

24a Drift 329  7234 2652 MWt 

24b Revision 44    

25a Drift 334  6372 2652 MWt 

25b Revision 27    

26a Drift 339  7223 2652 MWt 

26b Revision 24    

27a Drift 347  8086 2652 MWt 

27b Revision 24    

28a Drift 348  8300 2652 MWt 

28b Revision 24    

29a Drift 238  5436 2652 MWt 

29b Revision 76    

30a Drift 414  9814 2652 MWt 

30b Revision 40    

31a Drift 362  8543 2652 MWt 

31b Revision 25    

32a Drift 254  5616 2652 MWt 

32b Revision 49    

33a Drift 339  7246 2652 MWt 

33b Revision 278    

34a Drift 400  8632 2652 MWt 

34b Revision 306    
*Data för cykel 1 tagen från [15]. EFPH (Effective Full Power Hours). 
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12.3. Bilaga 3 – Övriga Resultat 
I denna bilaga presenteras Figur 7.1-4 i tabellform inklusive relativa fel, dock utan de 
eventuella fel som tillkommer på grund av osäkerhet hos modellens indata. 

12.3.1. Utvärdering av strålningsskademått 
 
Tabell 12.7 – DPA / neutroner/cm

2
 för surveillanceprov och området för tankens maxflöde. 

 T0 T1/4 T3/4  

Normerat till ett 0.91 ±0.12 %  1.00 ±0.12 % 1.47 ±0.11 %  

Surveillanceprov 75 grader 65 grader 55 grader 45 grader 

 0.92 ±0.08 % 0.90 ±0.10 % 0.90 ±0.10 % 0.89 ±0.10 % 

 

12.3.2. Lokala skillnader i DPA 

12.3.2.1. Surveillanceprov 
 
Tabell 12.8 – Axiell fördelning av DPA i surveillanceproverna. 

DPA, normerat till ett 

Position 75 grader 65 grader 55 grader 45 grader 

246 – 217 cm 0.02 ±0.79 % 0.01 ±0.89 % 0.01 ±1.05 % 0.01 ±1.13 % 

217 – 188 cm 0.21 ±0.29 % 0.14 ±0.36 % 0.10 ±0.41 % 0.09 ±0.46 % 

188 – 160 cm 0.94 ±0.17 % 0.60 ±0.21 % 0.40 ±0.24 % 0.32 ±0.27 % 

160 – 131 cm 1.75 ±0.12 % 1.13 ±0.16 % 0.75 ±0.18 % 0.60 ±0.21 % 

131 – 103 cm 2.12 ±0.11 % 1.36 ±0.14 % 0.91 ±0.16 % 0.72 ±0.32 % 

103 – 74 cm 2.26 ±0.11 % 1.45 ±0.14 % 0.97 ±0.16  % 0.77 ±0.17 % 

74 – 46 cm 2.32 ±0.11 % 1.49 ±0.13 % 0.99 ±0.16 % 0.79 ±0.17 % 

46 – 17 cm 2.32 ±0.11 % 1.48 ±0.13 % 0.98 ±0.16 % 0.78 ±0.17 % 

17 – (-12) cm 2.35 ±0.11 % 1.50 ±0.13 % 1.00 ±0.15 % 0.80 ±0.17 % 

-12 – (-40) cm 2.31 ±0.10 % 1.47 ±0.13 % 0.97 ±0.15 % 0.78 ±0.17 % 

 

12.3.2.2. Baffel 
 
Tabell 12.9 – Fördelning av DPA i baffel för inner- och ytterhörn samt axiellt. 

DPA 1 2 3 4 5 6 

Position Ytter Inner Ytter Inner Ytter Inner 

189 – 151 cm 0.14  
±1.22 % 

1.04  
±0.47 % 

0.13  
±1.29 % 

0.85 
±0.52 % 

0.15 
±1.17 % 

0.92 
±0.50 % 

151 – 113 cm 0.25  
±0.90 % 

1.92  
±0.34 % 

0.23  
±0.95 % 

1.55 
±0.39 % 

0.27 
±0.87 % 

1.70 
±0.37 % 

113 – 76 cm 0.29 
±0.85 % 

2.15  
±0.32 % 

0.26  
±0.90 % 

1.74 
±0.36 % 

0.30 
±0.82 % 

1.89 
±0.35 % 

76 – 38 cm 0.29 
±0.85 % 

2.22  
±0.32 % 

0.26  
±0.90 % 

1.78 
±0.36 % 

0.31 
±0.81 % 

1.94 
±0.35 % 
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38 – 0 cm 0.29  
±0.83 % 

2.26  
±0.32 % 

0.27 
±0.88 % 

1.80 
±0.36 % 

0.31 
±0.81 % 

1.96 
±0.34 % 

0 – (-38) cm 0.30  
±0.83 % 

2.29  
±0.32 % 

0.27 
±0.88 % 

1.81 
±0.36 % 

0.32 
±0.81 % 

1.98 
±0.34 % 

-38 – (-76) cm 0.30  
±0.83 % 

2.29  
±0.32 % 

0.27 
±0.88 % 

1.81 
±0.36 % 

0.32 
±0.81 % 

1.98 
±0.34 % 

-76 – (-113) cm 0.29  
±0.83 % 

2.28 
±0.32 % 

0.26 
±0.88 % 

1.79 
±0.36 % 

0.31 
±0.81 % 

1.95 
±0.34 % 

-113 – (-151) cm 0.26  
±0.88 % 

2.07  
±0.33 % 

0.23 
±0.95 % 

1.62 
±0.38 % 

0.28 
±0.87 % 

1.77 
±0.36 % 

-151 – (-189) cm 0.15  
±1.18 % 

1.15 
±0.45 % 

0.13 
±1.26 % 

0.89 
±0.51 % 

0.16 
±1.14 % 

0.99 
±0.48 % 

 

12.3.3. Gammauppvärmning i baffel 
 
Tabell 12.10 – Fördelning av gammauppvärmning, effekt per gram [W/g]. 

W/g 1 2 3 4 5 6 

 Ytter Inner Ytter Inner Ytter Inner 

189 – 151 cm 0.08 
±0.57 % 

0.42 
±0.27 % 

0.08 
±0.58 % 

0.35 
±0.30 % 

0.09 
±0.54 % 

0.38 
±0.29 % 

151 –  113 cm 0.15 
±0.42 % 

0.76 
±0.20 % 

0.14 
±0.43 % 

0.62 
±0.22 % 

0.17 
±0.39 % 

0.67 
±0.22 % 

113 –  76 cm 0.17 
±0.39 % 

0.85 
±0.19 % 

0.16 
±0.40 % 

0.69 
±0.21 % 

0.20 
±0.37 % 

0.75 
±0.20 % 

76 –  38 cm 0.18 
±0.38 % 

0.88 
±0.19 % 

0.17 
±0.39 % 

0.72 
±0.21 % 

0.21 
±0.36 % 

0.78 
±0.20 % 

38 –  0 cm 0.18 
±0.39 % 

0.89 
±0.19 % 

0.17 
±0.40 % 

0.72 
±0.21 % 

0.20 
±0.36 % 

0.78 
±0.20 % 

0 –  (-38) cm 0.18 
±0.38 % 

0.90 
±0.19 % 

0.17 
±0.40 % 

0.73 
±0.21 % 

0.20 
±0.36 % 

0.78 
±0.20 % 

-38 –  (-76) cm 0.19 
±0.37 % 

0.91 
±0.19 % 

0.18 
±0.38 % 

0.73 
±0.21 % 

0.21 
±0.35 % 

0.79 
±0.20 % 

-76 –  (-113) cm 0.18 
±0.38 % 

0.89 
±0.19 % 

0.16 
±0.40 % 

0.72 
±0.21 % 

0.20 
±0.36 % 

0.77 
±0.20 % 

-113 –  (-151) cm 0.17 
±0.39 % 

0.82 
±0.19 % 

0.16 
±0.41 % 

0.65 
±0.22 % 

0.19 
±0.37 % 

0.71 
±0.21 % 

-151 –  (-189) cm 0.08 
±0.56 % 

0.45 
±0.27 % 

0.08 
±0.59 % 

0.36 
±0.29 % 

0.09 
±0.54 % 

0.39 
±0.29 % 

 


