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Inledning

Oar.na rapport utgör en sanmanstäIlning av utdrag ur den dokumentation som

finns hos Statens kärnkraftinspektion (SKI) och som behandlar icke-rutin-

mäasiga händelser vid de svenska kärnkraftverk som är i drift, eller där

provdrift av komponenter och system har inletts.

Det tillgängliga materialet är- heterogent, bestående av rapporter Över

driften, brev till SKI. om I .andelser, rapporter över undersökningar och ut-

recrdngar i sannband med händelser m.m. Det har varit svårt, således, att

sarrla ett material lämpat för en systematisk analys, dar den bakomvarande

situationen betr styrning och kontroll av den inbyggda kvaliteten kan be-

darra.

Vidare har det ej varit möjligt att definiera enhetligt vad som menas med

icke-rutinmassiga eller onormala händelser. Inte heller har det varit möj-

ligt att bedöma de sakerhetsmässiga aspekterna av dessa händelser. Den till-

gångliga dokumentationen är icke organiserad på ett sätt som tillåter detta.

I ett försök att skapa ett ordnat underlag för denna rapport överfördes det

relevanta innehållet av SKI:s arkiv till ett standardformat genom ifyllandet

av en blankett (Se bilaga 1) där ett antal intressanta parametrar eller fakta

betr varje dokumenterad händelse kunde identifieras och bokföras.Samtidigt

gjordes en textad sammanfattning av händelsen, på ett separat blad.

Hela det tillgängliga materialet genomsöktes på detta satt och 09 händelser

kunde identifieras och bokföras som intressanta.

Undersökningen har omfattat material om följande verk:

Barsebäck - 1

• Oskarshamn - 1

Oskarshamn - 2

Ringhals - 1

Ringhals - 2

Agesta

I Bamtliga fall från provdriftens början fram till senast 74-06-01.

I bilaga 2 ges bsskrivningen av de olika händelser, verk för verk, utan

komnentar eller analys, i kronologisk ordning.

Tabell 1 nedan sammanfattar en elementär analys av innehållet i de ifyllda

blanketter som nämndes ovan I



Diskussion.

Av de 89 händelser sem rapporterats ar 49 från rutiirrässig reaktordriff.

"•3 övriga händelserna kan hänvisas till kall och varm provdrift före energi-

produkten.

Det ringa antal händelser gö^ varje fonr. av statistisk analys osäker och

resultaten i tabell 1 kan bara betraktas som kvalitativa. Det stora antalet

"annat/okänt* torde gälla huvudsakligen för det material som har varit till-

gängligt hos SKI. Det är att förvänta att hos rcaktonägaren är informationen

av en mycket bättre klass betr åtminstone 'typ av fel', 'resultat av fel'och

'åtgärd vid fel*. Kvaliteten hos SKI dokumentet måste uppenbarligen förbättras

om osäkerheten i analyser skall kunna minskas.

Slutsats.

Inom de begränsningar som gällur for den ringa drifterfarenhet som finns doku-

menterad kan det postuleras att de svenska erfarenheterna avviker icke från

de som rapporteras i andra sanrmanhang från främst USA.

Rent tekniskt tyder de presenterade resultaten att instrument och reglerfel

utgör en mindre andel av de uppkomnande fel. Helt naturligt domineras fel

bilden av mekaniska fel där 'sprickor/brott/tätningsläckage* uppta.eniprortånent

plats.

Rapporteringsrutiner och dokumentationer inom SKI måste förbättras om bättre

slutsatser, särskilt betr säkerheten, skall kunna erhållas ur den fortsatta

driften av våra kärnkraftverk.



Tabell t

Antal handöl ser som analyserats: 69

Anläggningar: Barsebäck 1 (5 händelser: provdrift

Oskarshamn 1 (43 händelser) i drift

Oskarshamn 2 (B händelser) provdrift

Ringhals 1 (12 händelser)

Ringhals 2 (5 händelser)

Ägcsta (16 händelser) i drift

Händelserna har rapporterats fram till 74 06 01.

Drifttillständ

Avställo/provning/bränslebyte 45%
Vid effekt/uppstartning/avställning 35%
Annat/okänt 20%

Upptäckt

Alarnvfecörd funktion 55%
Test/ inspektion/service 25%
Annat/okänt 20%

Resultat
Lastr^duktion/avställning 30%
System eller delsystem ur funktion 30%
Annat/okänt 30%
Ingen driftpåverkan 10%

Orsak

Annat/okänt 45%
Tillverknir.é/material/kvalitetsbrister/installationsfel 25%
Konstruktionsfe l 20%
Onormala dr i f t förhå l landen /operatörs fe l 5%

Förslitning/mekanisk påverkan 5%

Typ

Annat/okänt . 30%
Sprickor/brott / tatnings läckagB 25%
Mekaniskt 25%
Elektriskt 10%
Instrumentfel/logikfel 5%
Metallurgiskt/korrosion 5%

Åtgärd

Utbyte /reparat ion 50%
Annat/otant 30%
Onkonstruktion 20%

Kowponent
Annat/okänt 40%
Vimti l 25%
Pump 15%
Styrdon J . 15*
R&r/rtWel 5%



Konstruktion
Tillverkning
I«!aterialfel
Kvalitetsbrister
installation
Nat.förslitning
fyalsk p&verkan
Onona.driftförh.
Operatörsfel
Felakt.underhåll
Följdfel
Okänd

Elektriskt
Mekaniskt
Metallurgiskt
Korrosion
Xetnisk påverkan
Sprickor/Brott
Tätningsläokor
Instrumentfel .
Logikfel

Utbytt delar
Heparsrat delar
Utbytt hel komp,
TJtb.andra komp.
Oakonstruktion

ändring «v n o m

Tullast

'Tppstartning
AvstSllning
Helt avställd
Stand by,varm
Provning,kall
Provning,vana
Snabb st opp
Bränslebyte

Särsk.inspektion
Uriftsrond
Testning
Heparation
Service
Alarmanordnlng

aj Utebliven funkt.
Upphörd funktion

Lastreduktion
Avetällning
Delsyst.ur drift
Syst.ur drift
Andra komp.skad.
Andra oyst.slcod.

sn driftpåv.
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Bilaga 2. (13

Sarrmanställning av händelserna - kronologisk beskrivning.

Har följer* verk för verk, en beskrivning i kronologisk ordning av de olika

händelserna som har behandlats.

Barsebäck I

Tillståndsinnehavare: Sydkraft AB
Recktortyp: Kokar-lättvatten (BWR)
R«?aktorleverantör: Asea-Atom
Turbinleverantör: Stal-Laval AB
Netto elektrisk effekt: 560 MW
Antal händelser: 5
Reaktor har inte laddats med bränsle.
Stationen ar fortfarande under uppförande och kall-provdriften har inletts.
Den efterföljande kronologiska händelselistan avser tiden från 1 januari t i l l
31 maj 1974.
Datum-angivelserna gäller rapportutskrift från stationen. De rapporterade
händelserna kan betraktas som normala under framtagning- och testperioden.

1. 740120 Utlöst likriktare
I samband med provningar av 110 V likspänningsnät hade en av lik-

riktarna löst ut. Detta observerades inte direkt utan först när

spänningen på ett batteri sjunkit till ca 20 V.

Orsaken till att detta upptäcktes sa sent var att störningssignals-

kabeln ej var framdragen till kontrollrummet. Framdragningen utfördes.

Händelsen medförde att Sydkratt startade provövervakning med två

man per skift.

2. 740226 Hydrauloljelackage

. Ett av frekvensomformaraggregaten startades under denna vecka. Vid

denna start konstaterades att en flänsanslutning på ett av oljerören

till kylaren ej dragits. Drygt 2000 liter hydraulolja läckte ut på

golvet och via kylvattenrörsns genomfömingar i bjälklaget sökte sig

oljan ned till den underliggande kabelkällaren, men nådde ej kabeln.

3. 74L226 Problem med pumplager i system 322

Efter ca 10 min drift skar det övre axellagret i pump 322P1. Även
mot8versnde lager på P2 och P3 visade tacka** på att ha skurit. Efter
en veckas reparationstid startades åter P2 och P3, men redan efter
en dags drift iteg lageitewpewti^w> i P3 till 80°t, P2 fungerade
utan * « & { * » ¥ . 0*n 22/4 lig,;tetes P1 och P3. H6ga ljudnivåer hade
dl konstaterat, på samtliga pumpar.



Orsaken till problemen kan vara dålig axnluppri! ning och justering,

ett av lagren visade sig vara lite hart anspant.

Långtidsprov med pumparna har utförts hos Asea-Atcm, slutrapport

från detta har ännu ej inkornnit. Fortfarande (25/6) har man i

Barseback problem med höga lagertemperaturer.

4) J740509 Omkonstruktion av pumpbalkar

Vid en inspektion under kallprovdriften anmärkte pumpleverantören

(KSB) i fråga( på balkarna för pumparna i härdnodkylsystemet. Dessa

var för veka. Förstärkningar av balkarna utfördes efter pumpdemontage.



(1)

Oskarshamn I

Tillståndsinnehavare: Oskarshamnsverkets Kraftgrupp Aktiebolag

Reaktorlevercritör: Asea-Atacn

Reaktortyp: Kokarreaktcr, lättvatten IEMR)

Turbinleverentör: Stal-Laval

Turbineffekt: 460 MWe

Antal händelser: 43

Oskarsharmsverket 1, som är det första helt komersiella kärnkraftverket i Sve-
rige, började byggas under juni 1966. Den 12 december 1970 nåddes första kri-
ticitet och den 19 augusti 1971 levererades för första gången elektricitet alstrad
av reaktorånga ut på nätet.

Verket överlämnades till beställaren den 6 februari 1972 och invigdes den 18 maj
sarnia år.

Nedan följer i kronologisk ordning en lista på ett antal inträffade fel och andra
incidenter fr o m provdrifternas början och fram till den 4 juni 1974.
I listningen anges också i vilket verksamhetsskede stationen befinner sig vid
tillfället ifråga. Datum anger den dag händelsen inträffat, om ej annat anges.

Kallprovning

700209 I samband med förberedelserna för köming av en av pumparna för
(Rapport- forcerad cirkulation av reaktorvattnet (313P1) i läge "automatisk
datum) varvtalsrpfjlering" rusade pumpen plötsligt upp i fullt varv och

presterade därvid ca 2000 kg/s, trots att omkopplaren var ställd
i lSge "manuell-.

Pumpen stoppades. Dess prestanda hade ej påverkats men slitringarna
mellan pumphjul och hus har troligen varit i kontakt.

Orsak till det inträffade var dels en polvand integrator som gav
öka-impuls, dels att denna impuls hade kopplats så att den låg
efter omkopplaren "manuell/automatisk".

Installationen har andråts så att rätt funktion nu ernå lies.

Varmprovdrlft

700409 Vant» prov med re*tortanp 2 3 0 % pågick. Vid inspektion i inr«-

slutningen efter några timmer vid denna tapperetur upptäcktes

Uekege genom brösttätningame i ventil 313 VI (ventil i reaktor-

vettan^cirtolations-systemet). Inom ** helvtiim» ver samtliga



stora 313-ventiler ISck och PS-inneslutningen delvis angfylld.

Som första åtgärder stoppades fläktarna i kylsystemet för inne-

slutningskärlets almosfar, samt att samtliga huvudcirkulations-

punyar stoppades och samtliga ventiler i system 313 stängdes.

(2)

Orsaken till det inträffade var att man trodde sig klara provet

enligt ovan utan att tatsvetsning av ventilerna skett. Oetta gick

alltså inte.

Efter det inträffade har samtliga lager, don och packningar de-

monterats och granskats. 313-V1 har demonterats helt. Efter åter-

montage utan packningar svetsas tätningsringama på plats och

provtrycks till 112,5 bar samt läcksöks vid 85 bar.

700418 En klingeritpackning mellan den permanerita, för tätsvetsning för-

beredda flänsen och ventiltappen för V60 i huvudånglednings-

systemet hade blåst i en sektor om ca 30°C. Detta förosakade igång-

sättning av nedkylning av stationen.

Efter det inträffade företogs inspektion av den elektriska utrust-

ningen i PS för att se så den inte tagit skada. På den mekaniska

sidan gjordes en allmän översyn av flansar och packningar. Speciellt

noggrann vad gällde läckagestället vid tank 311T6. Dessutom byts

packningar i 331E1 och E2 (Värmeväxlare), i silflänsarna före

pumparna 321P1 och P2 samt samtliga vattenberörda säkerhetsventiler

i system 331, reningssystem för reaktorvatten, och system 354,

yttre hydreulsystem för drivdon. I avstållningskylarnas (321E1-E2)

tåtningar läggs ytterligare en 3 ron distansring varefter kylarna

provtrycks.

701007 Efter ca 2 dygns drift vid 286 °C erhölls haveri i punpen 313P1.

Haveri indikation erhölls i form av temperaturlarm. Vid efterföl-

jande provstart hördes mekaniska missljud från lagerpartiet.

Vamprovdriften fortsatte med tre huvudcirkulationepumpar.

Vid demontering fann man att nedre lagerhållarens bultar (6 st)

hade lossnat, varvid lagren och rotor ned pumphjul åkt ner ca 30 mm

ned axelfindan stående på bottenlocket. Orsaken visade sig vara

felaktigt låsta bultar. Bottenlocken togs därför av på övriga

pumparna för kontroll resp. komplettering av bultlåsningen.

701126
(Rapport*
datum)

Under provdriften konstaterades att lageeindikeringBn, efter snabb*
stopp, vid utmsnovrsringen av styrstavarna var felaktig. Detta



701212

710127
(Rapport-
datum)

710420
(Rapport-
datum)

visade sig bero pä att snabbinskjuLtiing tiv stavarna hade till

följd att magneten för "inne"-indikering passerade förbi tung-

elaraentreläst sort? ger signal till elektrpniksystemet.

För att komma ifrån detta problan gjordes följande:

a) "Inne"-indikeringsreläet kopplades bort frän elektronikkretsen.

b) Det andra tungelementreläet san ger indikering användas Sven för

signalgivning till elektronikkretsen.

Första kriticitet

Styrstav i position B31 fastnade vid första utmanuver efter bränsle-

laddning. Orivdonet till styrstaven okulärbesiktigades först varpå

den t"? dagar senare byttes ut not reservdon. Han farm att orsaken

till det inträffade var att 15st grafitstoft frän tätningsringar

och styrning hade sedimnterat mellan kolvrör och tätning. Detta

i kombination med det mindre spelet har gjort att kolvröret fastnat på

grund av ökade friktionskrafter.

Kontroll av att utbytta grafitdetaljer ej kärvar fås i fortsättningen

genom att donen testas i provrigg.

I samband med varmprovdriften konstaterades att ett antal tungelsnent-

givare för lagesindikering av styrstavarna hade avvikande funktioner.

Detta visade sig vara förorsakat av att tungelsnentsonderna, som

sitter alldeles bredvid styrdonsrören, blev utsatta för c sa 15 °C

högre temperatur Sn normalt på grund av att drivdonens reningsflöde

ej var inkopplad. Dessutom hade elaientkontakterna belastats med en

högre strömstyrka Sn normalt. På vissa sönder har dessutom skadade

tungelement hittats. Skadorna utgöres av antingen krossade glashöljen

eller sprickor i glaset. Dessa har troligen orsakats under transport

eller montage.

Samtliga klibbande element har bytts ut. Det är möjligt att dessa

kan ha utgjort de svagaste i en leverans (ca 2,5%) och att fel-

yttringen dfirför trots allt kan betraktas som helt naturlig.

710505 Drivdon fastnade i inneposition på grund av midjebildning (defom»-
(Rapport> tion) på dast* kolvrör, vid provning av snebbstoppsfunktionerna. Detta
datum) medförde i sin tur att gmfitlager och styrningar »hädade» av den

•kade diameter* i midjan.

Dvfotwmtlon på tolvrören onakadM av del» för hög hastighet vid



(4)

skjutning av styrstavarna dels olämpligt utförda "bromsspår" i
bram°cylindern. Dessa faktorer ledde tillsammans till for högt
tryck i bromscylindern och dBrmed deformation av kol\Töret.

På samtliga don har strypbrickor därför satts in i styrröret vid
hydraulledningens inlopp» samt har bromsspårens area reducerats
med en inlagd och fastsvetsad kil. Stopptiderna blev härefter
längre, vilket önskades. Dessutom Justerades de kolvrör som
deformerats 5ver tillåtet varde genom utpressning av midjan. På
samtliga don har nya graf itlager satts in och diametern på bromsens
nedre grefitutyroing har ökats. En skärpning av rakhetstolerensema
för kolvrörens nedre del har skett.

710706- Vid blåsprov under etapp 3b fastnade tvångsstSngningPventilen
-1? 314V63 i mellanläge (ej stängd) vid motioneringen. Inspektion av

ventilen visade på k&vning i hSvarrrearrengemenget mellan magnet-
spindel och ventilspindel. Ett tunt rostskikt kunde Sven upptäckas
på länken mellan de båda spindlarna.

Rengöring och insmörjning med glidpasta utfördes, varpå ventilen
fungerade utan anmärkning. Inför etapp 4 behandlas de övriga venti-
lerna på samma sätt» detta trots ett de vid kontroll och motionering
fungerade kl&iderfritt.

FSreta elleverans
Brott på förankringsstaget till ledning nr 16 i avblåsningssystsmet
(314) upptäcktes vid inspektion av bassSngbotten. Båda ändar upp-
visade kraftiga deformationer av slag, vilket indikerer att steget
efter brottet stått och svängt upp och ner. Felet' orsakades bl a av
felaktigt antagande om fast inspBnning, viltet skulle medföra att
inga extra påkSnningar i bulten finns utöver vad son den rena drag-
kraften ger. •

Vid dsn efterföljande provbelastningen lossade bult nr 1 beroende på
otillräcklig betongkvalJtet vilket medförde krypning. Primirorsaken
till brottet enligt ovan Sr dock vibrationer varför man nu sökt för-
hindra att dessa överförs till bergbultarne. Samtliga bultar har för-
setts m d förlangningthylsor för att möjliggör» förkänning, vilket
madför att ingsn del sv bultan utsetts för någon dragpåkanning annat
ån ftén oppspSnningen. I »vblisnl^gf lsdningan tillhörande bult 16
har daaauton delar av rflevt bytt» vt. Vieea tanrosionsskyddand* åtgärder
nar också vidtagits.

711106 Vid drift utlöstas »topp till följd ev för M g tmmrttur <öv*r 65 °C)

faromlmt av m e» 900 m I f m »pricka vid att uppvåtnr

710819
71100B
(Rapport-
datum)
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ningsrör på ett ånginloppsrör, till pådraftsvsntilen vilket innebar

att ånga läckte ut i turbininneslutningen.

Möjliga orsaker har efter långa och ingående undersökningar befunnits

voro följaride:

a) Viorationer i förvännningsledningen.

b) Skarp övergång mellen svetsreparation och ångrör.

c) En 0,1 rnn djup härdspricka i denna övergång.

Vibrationerna från studsen torde vara den väsentliga orsaken till

sprickan. Denna hade dock tydliga samband med smältdiken i uppvärm-

ningsstudsens kärlsvets. Enligt tillgänglig dokumentation har inga

svetsreparationer utförts på stället ifråga.

Det spruckna röret och studsen byttes samt stagades mot vibrationer.

Samtliga andra rörstudsars svetsning kontrollerades. Noggranna vibra-

tionsmätningar och materialr.ester utfördes, liksom hållfasthetsbe-

räkningar. Om detta finns riklig information i DFA:s arkiv.

720120 Vid drift med turbinen konstaterades att avspänningskärl T5 i förvär-

marsystemet läckte. PrimärorsaUen till läckaget visade sig vara att

avlänkningsplåtama vid inloppen från mellanöverhettaren, på ett

relativt tidigt stadium vibrerat loss och som följd av detta har

ångvattenstrålar träffat kärlväggen och givit upphov till erosion.

För undvikande av att efter reparation råka ut för ny erosion på

manteln har inloppen från mellanöverhettama konstruerats om. Genom

att ta in dränaget via hålcylindrar minskas risken för att före

dessa få för stor avkokning av ånga på grund av tryckfallet i hålen.

7202U6 Driften överlåtes på beställaren

720211 Utlösning av snabbstopp av turbin och reaktor via villkor SS10 (hög

effekt PRM). Denna orsakades av momentan stängning av turbinpådraget

med voidkollaps och ökande neutronflöde som följd. Man fann att i ett

flänsförband mellan reglerventil och servoventil hade alla 6 bultarna

gått av, varför flänsförbandet modifierades.

Brotten orsakades av vibrationer i och kring turbinpådraget.

720227 Under arbeten vid turtiinpådraget hade ångledningarna från reaktorn

varit avstängda och efter avslutat arbete trycksatts till 70 bar.

När förvärmare nr 4 skulle kopplas in, vilket normalt sker vid 10 bar,

erhölls tillfälligt void i reaktorns fallspalt med ökad neutron-

läckning till IRM sum följd. (Snabbstopp enligt villkor SS12).
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720313 Snabbstopp er.ligt villkor 5S10 orsakat av att spindeln (diameter 70 niri)

mellan servodon och reglerventi). i ventil 411V1 hade gått av varpå pö-

draget stängde momentant.

Spindelbrottet var ett typiskt ubrattningsbroll oradkät av vibrationer-

na i och Kring turbinpådraget. Stelliten vid spindelns infästning i

reglerbalken var skadad.

Omstdgning av ett större antal ångrör vidtogs.

720407 Snabbstopp enligt villkor SS10 på grund av brusten spindel i turbinpt?-

dragets servorion. Atsrigen var vibrationerna i turbinpådråget primär-

orsak.

HTV-servon demonterades och dess spindel byttes.

720412 Snabbstopp på grund av hog effekt PRM (villkor SS1O) orsakat av att

turbinpådraget stängde, denna gång på grund av en biusten fjäder till

en återföringsgivarann på reglerventilens servodon. Orsaken var åter

kraftiga vibrationer kring pådragsventilen vilket medförde kraftiga

päkänningar på servospindeln.

Vidtagna åtgärder som följd var: stagning av turbinpåd rag, byte av

spindel samt vibrationskontroll med anbringad vibrator.

Under provsekvenserna vid uppstart gick spindeln i en av turbinens

två snabbstängningsventiler av.

720424 Manuellt snabbstopp på grund av oljeläckage i turbininneslutningen,

kring vänster sida av turbinpådraget. Läckage! kom från en spricka

i godset på hjälpservohuset för servot till snabbstängningsventilen.

Ventilhuset byttes och turbininneslutningen sanerades från olja.

Sprickan var även den en följd av vibrationenia kring turbinpådraget.

720503 .Turbinutlösning på grund av höga vibrationer i höger och vänster

turbinlager. Vid demontering av radialturbinen visade det sig att

yttersta ringen på vänster sida lossat och satt fast i högra radial-

steget. (Avställningen skedde via villkoren TS 29 och TS 30, vilka

indikerar "hög vibration").

Turbinstegen ifråga*utbyttes.

720516 Verket inviges

720523 Vid drivdonsservice under sommaravstållningen visade vissa av detal-

jerna onormalt stor förslitning, varför en stor mängd detaljer bytts

ut. (Specificerat i rapport KT72-122 från Asea-Atcm).



720925

721103

721115

730110

73011'5

Ett plexiglas kring ett luftfilt-ar till en snaubstoppsvervtil gick

sönder varvid manöverluften till den fjäderöppnande ventilen försvann

och inskjutning av fyra styrstavar erhölls. P g a at 'c ventilen efter

tten purrrj som Återställer vattennivån i spabbstoppstank är kraftigt

titrypt för att skydda pumpen förmådde denna ej fylla på vatten i

cvriga snabbstoppsgrupper varför tre stycken lågnivåsignaler erhölls.

lette innebal utlösning via villkor V2. Vid återstart gick ytterligare

(11 glas sönder i en annan snabbstoppsgrupp.

[en egentligs felorsaken var högt tryck i tryckluftanläggningen, där

lompresscr F2 ej avlastade på avsett tryck. Förslag gavs på att larm för

'högt tryck" bör införas.

Vid det planerade pxxivet med lastfrånslag från 370 MW erhölls turbinut-

Jösning, dumpFörbud och reaktorsnabbstopp 28 sek efter det att T1-s

brytare frånslagits. Utlösningen erhölls från hög nivå i en av mellan-

Bverhettaroa, troligen beroende på att dessa nivåakter var monterade

på olämplig plats i systemet, och gav falsklarm vid de tryckförändring- .

är som erhölls i mellanöverhettaren vid ett lastbortfall.

Sedan ändring av vakternas placering skett har endast enstaka högnivå-

signaler vid dessa driftlägen erhållits.

Skruvstoppskedjan som övervakar hydrauIsystemet för inskjutning av

styrstavarna utlöstes två gånger. Detta berodde på att för lågt

differenstryck mellan reaktortank och flera av de 2T gastankarna

indicerades samtidigt

En mindre felfunktion på differenstryckvakten i snabbstoppsgrupp 20

och vakternas känslighet för vibration var tillsamnans med att mindre

läckage i 211K166 orsak till störningarna i referensledningen.

Troligen var felfunktion pä diffarenstryckvakten i snabbstoppsgrupp

20 primirorsak till det inträffade, denna tryckvakt byttes därför ut.

Haveri på huvudöljepumpen till hydraulkopplingen på ett MG-set till

en av huvudcirkulationspumparna gjorde att aggregatet fick stoppas,

reparerades och togs åter i drift samma dag.

Efterreduktion och stopp av huvudcirkulationspunp för åtgärdande av

fel på drivhjul till oljepump i frekvensomformare. Aggregatet demon-

terades och åtgärdades.Vid återstart av aggregatet fick detta åter

stoppas på grund av pendlingar i regleringen. En lös tamp hittades

för varvtalsgivarna samt fel på tungelementrelä i slavregulatorn

för puip P3.
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730301
-05

730302

730330

730417

730506

Efffiktnedgäng för avställning av en av turtnnkondensorns huvudkyl-

vattenpumpar, detta för att stoppa ett saltvattenläckage in i kon-

dGDSorn. Härefter effektuppgång igen.

Bffektnedgång och nedkylning.Vid inspektion av turbinkondensorn

hittades två turbinlackage. En tub togs ur i skepp 3. Läckan var unge-
2

för 1 nrn . Tuben i skepp 4 pluggades.

Vid stoppet utfördes även byte av lackande ventiler i hydrauliska

snsbbstoppsystemet och ompackning av ett stort antal ventilpackboxar.

Utförligare beskrivningar finns i Vhi-rapporten 730302-05.

Manuell avställ dng och nedkylning för efterdragning av läckande fläns-

förband mellan radialturbin-kåpa cch turbinhus. Samtidigt gjordes

försök att täta vätgasläckage från ena generatorflänsen. Även fortsatt

utbyte och orrpackning av läckande ventiler i hydrauliska snabbstopp-

sys temet utfördes.

Enligt Vhi-rapporten vidtogs följande åtgärder:

a) Byte av vattenventiler i system 354, snabbstoppsgrupp 27.

b) Ompackning av diverse ventiler.

c) Dragning av bultarna mellan kåpa och sidoplattor vid radial-

turbinen.

d) Tätning av vätgasläckage enligt ovan, dock med klent resultat.

e) En del av rörstagen för ångrören under radialturbinen hade

brustit, troligen på grund av termiska påkänningar, dessa har

nu lagats.

ökande vibrationer på turbinlagren. Först sakta ökning från ca 20 pm

till 30 ym, därefter ökning i accelererat tempo. Effektreduktion vid-

togs som första åtgärd men då detta ej hjälpte utlöstes snabbstopp

manuellt.

Vid besiktning upptäcktes skador på skövlar och tätkanter på de två

innersta ringarna i radialturbinen, samt en spricka i en infästnings-

ring.

Vid klarställning för torkning av turbinanläggningen inför sommarav-

ställningen upptäcktes en felkoppling i förreglingskretsen för åter-

ställning av UTS-Bystem. Felkopplingen -förorsakade utlösning av UTS-

systemet när HTV-ventil öppnades. Vid stängda skalventiler, 311V1-V4,

skall funktionen "Ej stängd huvudpådragsventil 411V3 och öppna HTS "

(snabbstängare) förbikopplas. Denna förregling erfordras dock endast

vid driftläge "torkning".



730628-
29

730725

730907-
09

730506 Under periodiskt prov av villkorskretser hittades ännu en felkoppling.

Vid innuslutningsisolering skall låg hastighet (1000 rpm) stoppa, samt

hög hastighet (1500 rpm) starta pumparna i systemet för sprinkler i

primorutryrrme (322). Genom felkoppling i stoppkrets för pumpen

322P3 (IIJCIO rpm) gick ej stoppitnpuls fram vid I-isolering. Felet

innebar- att omkoppling från låg till hög hastighet ej kunnat ske.

Fclc;t horiö 'jppstått vid ett tidigare byte av ett rslä i manöverkretsen.

Reläet eisattes av ett nytt med samma kopplingsbild som det tidigare

reläct. För att få rätt funktion erfordrades dock en omkoppling i reläet

vilket ej fanns angivet i dokumentation. Omkoppling till rätt funktion

har skett.

Under sommaravställnir.g råkade man ut fcr fastnande drivdon B10 och D61.

Drivdon B24 vände och gick in efter utdragningsmanöver. Undersökning

visade att detta berodde på klibbande indikering "drivmutter inne".

Vid denna typ av fel erhålls ej urkörning med motor av resp styrstav

vid utlöst V-kedja.

Effekten reducerad till följd av förhöjda lagervibrationer. Manueli

avställning för ombalansering av turbinen. Balanseringsproven be-

kräftade att generatorlagervibrationema fick ett tillskott från

obalans i axialdel nr 3, varför detta indikeras och balanseras.

730717 Kraftigt förhöjda lagervibrationer erhölls, varvid effekten i steg

reducerades. Efter 2 tirtmars drift vid lägre effekt steg Snyo vibra-

* tionerna, varvid turbinsnabbstopp utlöstes. Vid inspektion visade

det sig att turbinens högra diffusorplåt hade lossnat och gått mot

radialsystemets yttre ring med kraftig nedslitning av en skovelring

och vissa tätkantskador som följd.

Turbinen nedmonterades och radialdelen byttes ut.

Brensleläckage i-patron 0128 som togs ur härden vid en tidigare

avställning har lokaliserats till en markant skada på en bränslestav

i knippet. Noggrann undersökning av skadan vidtages.

Utlösning av reaktorsnabbstopp via villkor SS 10 (Högt neutronflöde).

Stationen avställdes för åtgärdande av vakuumläcka och undersökning

av orsaken till utlösning av SS 10. Återstarten försköts på grund av

en havererad vakuumpump.

731015 Effektnedgång till 380 MW för avställning av en av turbinkondensoms

huvudkylvattenpumpar, detta för att stoppa ett saltvattenläckage till

skepp 3 i kondensorn. Efter detta skodde effektuppgång till 430 MW.

mmm&mätth-bw-tätfa*-1*:">" • ••--;'•
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731026

731126

731129

731130-
1218

Vid en P.S.-inspektion i samband med avställning och ncdkylning för

diverse åtgärder upptäcktes att ventil V99 i avblåsningssystemet (314)

läckte kraftigt. Oet visade sig att läckaget berodde på brott på

ledningen mollan ventilerna 314V51 och 314V99. Denna ledning styr

kolven j dun friblåsande säkerhetsventilen 314V3. Säkerhetsventilen

öppnade dock inte vilket berodde på atb spalten mellan brottytorna

i rörledningen ej var stor nog för att ge tryckavlastning av säkerhets-

ventilens kniv.

Reaktorn var vid tillfället ifråga under avställning, varför den

enda driftpåverkan som blev följden var en reparationstid på 3 dagar.

Brottet visade sig vara följden av en utmattningsspricka som ut-

vecklats genom en kombination av vibrationer och olämplig svetsut-

fonnning.

Det tidigare utförandet med fasta flänsar har nu ersatts av ett ut-

förande med lösflansar och linstätningar, sanrna som använts på övriga

delar i styrledningarna. Noggrann metallografisk undersökning av rör

och flänsar har utförts.

(Komponenterna ingår i ventil 314V3).

Stationen avställdes till följd av kraftigt ökande primärvattenläckage.

Detta visade sig korma från en ventilpackbox i en huvudcirkulationskrets.

Även ett externläckade från serviceventilen i inloppsledningen i rratar-

vattensystémet upptäcktes. Denna ventil sitter i mavaledningen närmast

reaktortanken utan avstängningsmöjlighet, varför ventilen ej kan

stängas för ompackning.

Efter ytterligare kontroll konstaterades dock att ventilens primartät-

ning var intakt medan sekundärtätningen ej kunde efterdragas till full.

täthet p g a fastsvetsad locktätningsgland. Det observerade läckaget

har kormiit bakvägen från dränagesystemet genom ventilens rnellandränage.

Effektbegränsning till 140MW p g a läckage i axeltätning på turbinen.

Manuell avställning på grund av förhöjda lagervibrationer i turbinen.

Man fann att en skovel i ytterringen ver 3kadad, så att 2/3 var borta,

delar av axeltätningen hade helt pulvriserats. Tätningen kan ej ie-

monteras från sidoplattan, varför delarna transporterades till Finspång

för bearbetning.

Detta ledde till att man åtenronterade originalsystsmet med stålskovlar

i ytterringen, och det radiella spelet i högtrycksaxeltätningama

ökades från 0,4 till 0,6rmi.



740M4 Villkoret SS 9 utlöst efter bortfall av omformare MG 132 och därav

spänningslös H1 - A0, 2 - S5. Spänningslösheten på S5 gav bl a fel-

funktion i matarvattenregleringen och hög nivå i reaktortanken

(max cci 4,L< ni). Jäsningsvakterna utlöste då villkor TS 36. Utebliven

sOn^-nn/; av ventilerna 311V1 och V2 efter utlöst villkor TS 26.

Byte av slcipiingar och kol i omformare MG132, samt byte av tidigare

indikerad felaktig tempRraturvakt i villkor Y4 utfördes. Vidare åt-

gärder finns angivna i Vhi-rapport 740414.

!"unktion3ma piwades före återställt och befanns fungera utan an-

märkning.

7405 Vid inspektion av styrstavarna upptäcktes att flera av de grafit-

knappar som sitter högt upp på varje styrstavsblad hade fallit bort.

Infästningen föreföll vara intakt men knapparnas diameter är mindre

än den nominella.

Av 60 undersökta blad saknade 29 st grafitknapparna, vars uppgift är

att vara distansbrickor mellan styrstavsblad och bränslepatronshölje.

740601 Vid urladdning av en bränslepatron havererade laddmaskinens teleskop- j

arm när patronen skulls sänkas ned i branslebassängen. Stoppklacken i

för andra teleskopsteget lossade varvid teleskopets andra del och j

bränslepatronen föll c:a 1,8m, rakt ned i sin rätta position. •]

Urladdningen fick avbrytas och ett verktyg tillverkas varmed gripen 1

lyftes upp över uppställningsplattan. '

Felfunktionen berodde på felaktig upprullning av de luftslangar som

matar gripens manöverkolv. Slangarna kom i kläm mellan tredje och

andra teleskosteget varvid andra teleskosteget lyftes innan tredje

steget var helt upplyft. När slangarna sedan lossnade föll andra

teleskopsteget ned och slog av bultama i det flänsförband som

håller fa3t gripen.
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Oskarshamn 2

Tillståndsinnehavare: Oskarshamnsverkets Kraftgrupp Aktiebolag (OKG)

ReaktoiSLpvorantur: Asea-Atom

Typ: Kokarreaktor, lättvatten (BWR)

Turbinloverantör: Stal-Laval - BBC

Netto elektrisk effekt: 580 MW

Stationen som började uppföras oktober 1969 kormier enligt planerna

att tas i d r i f t hösten 1974. Reaktorhärden började laddas med uran-

bränsle den 74 02 24.

Sammanställning av händelser som int räf fat fram t i l l och med juni 1974

i kronologisk ordning. Datumangivelser gäl ler den tidpunkt händelsen

inträffade.

Kallprovdrift under 1973 fram t i l l 1973-11-24.

Vanrprovdrift 1973-11-14 — 1973-12-20

1974-01-25 - 1974-01-26

Cr i t i c i te t 1974-03-06

Antal händelser: 8



Oskarshamn II, r.aniiv.inr.trUlninp: av driftstörningar.

731111 Vj vhlivRn öppning; av soabbstoppventil.

Uidti \ ••.--• u.ijiuvdrif lun inträffade att en snabbs toppventil inte öppnade

v5ri snabbstoppsmanöver. (345 V410).

Ventilen utbyttes not reservenhet.

Ventilen befanns vid kontroll hos Asea-Atom i Västerås fungera " a.

Kontroll JV spel mellan ventilhjs och kägla utfördes för att fast-

ställa on» kärvning kunnat förekorrma genom temperaturpåverkan eller

Inbyggnadsspänningar från anslutands rör.

Orsaken till den uteblivna öppningen av snabbstoppsventilen har seds-

mera fastställts till bl a en mindre lätrplig konstruktion av manöver-

dosan för s crvoventiler där möjligheten finns att gurrmimembramet kan

klärrmas fast.

731210 Deformationer i ventiler i system 314. (Avblåsningssystem).

Under vaimprovdrift 1 och 2 upptäcktes deformationer av huvudventilEmas

kägelkolv p g a materialförtunning vid kolvringsspår, för c a halva an-

talet ventiler.

Deformationen har medfört att kolvringarna har fastnat, samt därefter

pressats ut mot cylinderväggen med en kraftigt ökande friktion som följd.

Deformationen har uppstått under önfr.Ingsmanövrer då kägelkalven går mot

sitt anslag i cylinderns överdel. P g a fjäderspåret i kägelkolven har

en materialförtunning erhållits vid de två övre kolvringsspåren. Detta

har förbisetts vid konstruktionen.

Gsnom att övergå till annat material i kägelkölvama, samtidigt som

godstjockleken mellan kolvringspår och fjäderspår okas, förhindras

deformationer i de nya kolvarna som monteras.

731210 Utsbliven Sppningsfunktion f5r ventil 314 V18.

Denna uteblivna öppningsfunktion, förorsakades av fastklämning p g a de-

foitnation av kägelkolv (enligt föreg punkt) samt av felfunktion av styr-

ventilen. Orsaken till felfunktionen kan ha varit fel i kraftöverföringar,

från magnetdon till magnetventilspindel, och tords således endast beröra

öppning via magnetventilutlösning. Vid tryckstyrd öppning fungerar

ventilen u a.

Felet avhjälptes genom byte av styrventilblock till motsvarande block

för Barsebäck I. Jämförande prov mellan Oskarshamns och Barsebäcks styr-

ventiler företogs även.



740123-

24

740125-
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740227
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Utyhliven öppning av ventilerna 314 V14 och 15.

Vid c!c elstyrdci blåsnin^öproven med bassär.gblåsningsventilerna V14-20

under vvirmprovdrift 3, uteblev öppning för V14 oun 15 vid de tre resp

två -första försöknn.

Gruskort till felfunktionen befanns vara kärvning i överföringen mellan

magnctdon och styrventilspindel.

Flt;ra orsaker till kärvning konstaterades:

a) kärvning mellan spindel och buss p g a måttfel och otillräcklig

ytfinhet

b) spindelända, met vilken hävarm glider hade kvar centrumpigg från

kapning i svarv. Djupa spår i hävarm från piggen.

c) en spindel oslipad, svarvningssparen kvar.

Först efter utbyte eller polering av de kärvande detaljerna fungerade

V14 och V15 tillfredsställande.

Utebliven öppning av huvudventiler V7 - V13 i system 314.

Prov av samfunktion mellan huvudventil och styrventil sker vid reaktor-

tryck 1 1 - 1 5 bar och innebär att styrventilerna öppnas m h a ett

magnetdon varvid huvudventilerna skall öppna mot sprängblecket i ven-

tilutloppet.

Denna öppning av hevudventilsma uteblev för V7-V13. V1 - VB fungerade

utan anmärkning.

Tryckfallsberäkning för dränagesystemet har visat att en för liten av-

lastning av huvudventilens kolv erhålles om trycket i dränageledningen

överskrider ca 4 bar. Då man har konstaterat tryck i ledning i samband

med utebliven funktion anses detta vara orsaken till störningarna.

Vid kontroll kunde inga fel på ventiler eller magnetdon hittas. Dränage-

systemet för huvudventiler och styrventiler skall separeras varvid en

tillräcklig avlastning via styrventiler bör erhållas. Dettci har be-

kräftats vid senare, provning.

Dygrfyllning av tank 351T1.

Vid påfyllning av vatten till tank 351T1 (Borinsprutningssystemet)

från system 733 (System för lagring av avsaltat vatten) överfylldes

tanken genom att ventil 351V17 ej stängde vid fylld tank. Inte heller

försök att stänga ventilen manuellt med manöverställare i kontrollrummet

lyckades utan ventilen fick stängas för hand. Omedelbart efteråt kon-

staterades att motordonets säkringar hade löst.



740330

31

740407

Nivån i 351T1 var endast lite under nivå L1 (full tank) när vatten

skulls fyllas på. Gångtiden vid öppningsmanövRr av V17 är 14 sek

och undfir denna tid har nivån stigit så att nivå över L1 har indi-

kerats grnom nivåstigning och skvalp och automatisk stängningsmanöver

erhållits. Vid skiftet mellan öppnings- och stängningsrnanöver har

båda kontakterna Ingat till några millisek med utlösta säkringar som

följd och detta med ventil V17 öppen.

Gencm en ändring i manöverkretoar av denna typ är fel av den orsak

som beskrivits eliminerad. Ändringen hade beslutats före denna hän-

delse men ej hunnit utföras.

Störningar vid prov av ventiler i system 314.(Avblåsningssystem).

Vid prov som utfördes under etapp 2 vid lågt reaktortryck (4^ 25 bar)

noterades följande störningar på ventilfunktioner;

1) Osäker öppningsfunktion för ventilerna V7, V15, V16 och V18.

2) Brott på sprängbleck tillhörande säkerhetsventil V7.

3) Osäker resp utebliven lägesindikering för ett antal direktblåsande

säkerhetsvent i1er.

Orsakerna till ovanstående torde med all sannolikhet kunna tillskrivas

förhållandet att ångledningama ej varit dränerade. Detta beroende på

ett icke fungerande dränagesystsm p g a kärvande nivåvippor i dränage-

tankama..

Efter avställning demonterades V16. Härvid kunde inga felorsaker till

den uteblivna öppningen konstateras. Fyra vippor byttes och fyra åter-

monterades efter rengöring, därefter kontroll av att kärvning ej fsnns

och kontroll av kontaktfunktionerna. Vid prov efteråt fungerade automa-

tiken klanderfritt.

Sedemera har konstaterats att vid de aktuella temperaturerna (ca 200°C)

sönderdelas vippkabelrnarrtitirna av PVC eller hypolon under utveckling av

klor, som förorsakat beläggning. Berörda kablar har utbytts mot metall-

mantlade.

Felfuntkion i snabbstoppsgrunp 6.

Under provdrift - etapp 2 - erhölls snabbstopp som följd av utlöst

B-kedja. Efter snabbstopp observerades att lägesindikering K423L2 ej

häda korrmit och att ventilerna V406 och V5ö ej hade stängt i snabbr^topps-

grupp 6.

Kvävgasen hade således gått in i reaktortanken tills trycket i gastanken

var av sarrma storlek som trycket i reaktortanken.



(5)

Nivåvakten som sannolikt var primärorsak till händelsen kontrollerades

och befanns då vara u a. IndikeringsdRien kontrollerades och befanns

v a m lött rörlig och fri från föroreningar.

Snål- '•'HpjcvenLilRn 354V406, som genom felfunktionen utsatts for o-

noiT.iiiL hi> temperatur (200 C mot max tillåten 120 C ) byttes ut.

De:n ny ii . nä! bstoppsventilen har provats och gruppen har sedan fungerat

utan atrrvirk



Ringhals 1.

Tillståndsii n h .v:ni: Statens Vättern"allsverk

Reaktortyp: Kokor-L-iU.vattenreaktor (BWR)

Reaktorlevnrai:Lör: Ab--y!-Atom

Turbinleveraniö:-: fn^lish-ElRctric

Netto elektrisk affekt: 762

Ringhals 1 borjaJo uppföras vid Ringhals kraftstation i Norra Halland under

februari 1969. Inneslut ningen testades i juli 1972 och anläggningen laddades

under hösten. 1975. Stationen beräknas börja leverera energi under hösten 1974,

vilket är senare än planerat. Denna försening har orsakats av problem hos

turbinleverantören. Nedan följer i kronologisk ordning en lista på några av

de incidenter som inträffat från provdriftens början och fram till juni 1974.

Antal händelser: 12

730528 Problem med säkerhetsventiler i avblåsningssystemet.

Manöverprov med direktblåsande säkerhetsventiler vid 15 bar fungerade

dåligt. Endast ett fåtal ventiler fungerade felfritt. Vid inspektion

befanns 15 st fjädrar för återtätning avbrutna. Flera förklaringar

framlades. En var att väteförsprödning inträffat hos fjädermaterial.

En annan var att fjädrarna överbelastats så att fjädervarven slagit

mot varandra och utmattats. Omkonstruktion företogs av fjädrarna och

ventilkolvar byttes. Vid prov av 4 st ventiler efter omkonstruktion

fungerade dessa utan anmärkning. Ventilerna används för tryckavskär-

ning vid 80-85 bar. Prov vid 15 bar utföres endast för motionering av

ventilkoIvar.
»

730808 Brand i ställverksfack.

Kontrollrummet erhöll felsignal från ställverket. Vid närmare undersök-

ning konstaterades att brand förekommit i ställverksfack 1 på 3 x 220 V.

Efter bortbrytningen av AC 110 öppnades dörren till skåpet och en brand-

släckare tömdes mot de glödande resterna. Branden hade slutat när ljus-

bågen försvunnit. Bidragande till brandens utveckling var att relä-

höljet var av brännbart material. Denna typ av relakapor föi-ekom på

flera ställen i Ringhals, men samtliga utbyttes. Orsaken till branden

torde vara komponentfel tillsammans med kvarliggande jordfel. Detta

hade rnedföit att spänningsreläet för jordfelsövervakning överhettats.

Det skadade facket ersattes med nytt. Brända komponenter har laborato-

rieundersökts. Ingående undersökningar utfördes för att bekräfta fel-

orsakerna. Dessa verifierades dock inte helt genom prov.
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730808 Starka korrosionsartKrepp på flänsaraa i svetsar och dysor i system

345 och 346.

På grund av ett olämpligt materialval (rostfritt stål i saltvatten)

sker starka korrosionsangrepp på flänsarna i svetsar och dysor, i

form av spaltkorrosion. Detaljerna har tagits upp och besiktigats,

men då de helt fyller sin funktion hnr de åter satts på plats. Om

materialbyte har ännu ej beslutats.

730623 Deformation av barplåt. Vid förflyttning av bränslepatron inträffade

det att patronens nedre dal slog i handtaget på en borplåt. Patronen

hade inran sammanstötningen passerat över en annan borplåt.

Vid sanrm^nstotningen erhölls så stor snedhängning av gripen att signal

"avlastad grip" kem varvid spänningen till hissrörelsen bröts automa-

tiskt. Vid försök att lyfta patronen efter samnanstötningen gick ej

detta förrän servicetraversen körts tillbaka något.

730912 Utebliven funktion hos hjälpmatarvattensystemet.

Huvudcirkulationspumparna provades vilket resulterade i snabbstopp på

grund av extra låg vattennivå i reaktorn. Hjälprratarvattensystemet

startade som avsett, men tillförde inget vatten till reaktorn. Orsaken

var att säkringarna till en ventil var borttagna. Säkringarna isattes

och systemet fungerade utan anmärkning.

731106 Oavsiktlig borinsprutning i reaktortanken.

Kontrollrum^ upptäckte att borsystemet var i drift. Försök att åter-

ställa borsystemet gick ej från kontrallrunmet. Pumpen fick stoppas

lokalt.

Starten skedde genom att någon i relärurrmet mekaniskt eller elektriskt

påverkade det ena av de två redundanta utlösningsreläerna. För ett av

de två redundanta utlösningsreläema saknades manövermöjlighet från

kontrollrummet för såväl start som återställning.Det var detta relä

som orsakade den oavoiktliga starten. Orsaken var att två ledningar i

korskopplingsatativet saknades. Reläet kunde dock manövreras såväl

elektriskt som mekaniskt från relärunmet.

Systemets funktion och manöverduglighet från kontrollrumnet var intakt,

men den i systemet inbyggda redundansen saknades.

Tidigare provningar utan anmärkning avslöjade emellertid inte om

redundansen i startautomatiken saknats.

Sedan bcrhalten reducerats genom utspädning avlägsnades boret med jon-

bytarfilter.
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731215

740123

740125

740311

Prolur::n mod vntterispolnirtj', av ställvorket och utebliven di<-• 3nlgens-

ratorstort.

Vid vdt.tcnspoining av 400 kV ställverket erhölls ett överslag så att

bryWi:i'o i Horred luste ut. Vid nätbortfallet startade inte en diesel-

Insp; !.' lönen visade att inga skador på porslinet uppstått. Frånskiljarens

j3rnkon::-i".ruktion hade däremot brännskador.

Felsökning, var-för dieselgeneratorn ej startada, visade att en diod

var foK'rind.

Vid t: 11 senare tillfälle inträffade överslag vid vattenspolning utan

neJrvriixi av personal, varför det ej kunde konstateras var Överslaget.

skett. Dieislarna fungerade utan anmärkning.

Ingående, studier utfördes vid olika vindförhållanden för att få ett

statistiskt underlag för studie av vattenspolningen.

Problem med drivdonen för styrstavar.

Det beslöts att demontera drivdonen för styrstavama för inspektion och

åtgärd trots att de fungerade normalt.

Defekter fanns. Skadorna utgjordes av repor i grafiten som troligen

åstadkommits av de sandkorn som hittades i drivdonen i samband med en

tidigare inspektion. Sanden har avlägsnats.

Repade detaljer ersattes med nya i De repade detaljerna låg dock fort-

farande inom tillåtna värden.

4 st av de 157 drivdonen läckte genom tätningssätena under den tid som

donen avlägsnats för åtgärd. Sätena tätades i samband med andra arbeten.

Drivdonen har därefter funktionstestats utan anmärkning.

Vattenslag vid sprinklingsprov orsakade vattenläekage.

Vid provkörning av inneslutningssprinklingsystemst för utpumpning av

vattnet till avfallsstationen upptäcktes läckage från rörledning i

fyrkantsschaktet. Läckaget lokaliserades till en ledning mellan kyl-

och reningssystem för bränsleförvaringsutryrrmet (324) och sprinkler-

system för primarutrymmet (322).

Felorsaken var vattenslag vid tidigare utförda sprinklingsprov.

Ledningen försågs med vacuum - släckningsutrustning.

Onormala ventilläckage.

Onormalt läckage visades för 10 st avtappningsventiler och 2 st på-

fyllningsventiler till snabbstoppstankama i system 354. Samtliga

ventiler visade errosionsskador på käglorna, varav 4 st masts bytas

efter demontaee. RBstsrande B sllnadas.
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740315 Haveri i knndensrttsystemet (414) på grund av

vihralvjo--v.r i kondensatpumparnaB minirniflödosledning.

HavnriU: inträffade: under sköljning av kondensat- och matarvatten-

Gyptii-t. Val.ten pumpades runt i systemet med en kondt^nsatpump och

återff •' ••'• :s till kondensorn via minimif lödusventilen 414VÖ6, som var

öppen i. i il 7Q\, via on av matarvattenpumparnas minimif lödesledningar

och vi,; ;";JV120 som sitter i skölj ledningen för matarvattensystemet.

Vni.ten! ! '• i .1:, ca 120 kg/sek passerade genan förvärmare FV1 (414 E1-3)

medan FV,: (414 E4) och FV3 (414 E5) var förhikopplade via ventil

414V99.

414V86 var öppen enbart till 20 % för att begränsa de vibrationer som

hade konstaterats i minimiflödesledningen vid större flöden. Efter ca

30 minuters drift av systemet bröts donet till 414VÖ6 loss och ventil-

spindeln bröts av och ventilen gick till fullt öppet läge, vilket or-

sakade en kraftig tryckstöt i systemet.

Vid tryckstöten rycktes en rad rörupphängningar ioss och skadades och

en spricka uppstod i svetsen mellan rör och ventil 414V99, sprickans

längd uppgick till cirka halva rörets omkrets. Skador uppstod ävfin på

vissa klenl3dningar. Fortsatt drift med kondensatpumparna stoppades

tills en undersökning av haveriorsaken och erforderliga modifieringar

av systemen genomförts. I korthet vidtogs följande modifieringar.

a) Ventil 414V86 flyttades så nära kondensorn som möjligt.

b) Rördragningen ändrades för' att minska antalet rörböjar.

c) Minimiflödet minskades och två strypbrickor sattes i serie för

att minska kavitationen i strypningen.

d) Mekanisk slagbegränsning infördes på 414VB6.

B ) Kraftigare upphängningar och styrningar infördes på minimiflödes-

ledningen.

Modifieringarna har genomförts på båda turbinanläggningarna med till-

fredsställande resultat.
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TillståndsinnBhavare: Statens VattunFallsverk

Reaktortyp: Tryck-lättvatten (PWR)

Reaktorleverantör: Westinghousn/Monitor

Turbinleverantör: Stal-Laval AB

Netto elektrisk effekt: Ö2D MWe

Ringhals 2, vilken är den första PWR-anläggningnn i Sverige, började uppföras

i februari 1970 och väntas börja leverera eleffekt under hösten -74.

Reaktorn gick kritisk den 22 juni 1974. Nedan följer en förteckning på några

av de störningar i den planerade verksamheten som inträffat under uppförandet

av anläggningen, angivna i kronologisk ordning med avseende på datum då de

inträffat.

Antal händelser: 5

731115 Trycksättning av restkylcffektsystemet med ett högre tryck än avsett.

Några ventiler i resteffektkylsystemet var förbikopplade red till-

fälliga ledningar. En okontrollerad start av laddningspumparna med

ventiler i härdnödkylsystem öppna ledde till att trycket i reaktorns

primärkylkrets ökades till max 130 bar. Säkerhetsventilen i resteffekt-

kylsystemet sorn skulle ha öppnat var igensatt.

Orsaken till trycksättningen torde vara att två arbetslag genomförde

arbete utan en noggrann koordinering av de olika operationerna.

Kontroll genomfördes av systemet för att studera eventuella defekter.

Några felaktigheter kunde inte finnas och arbetslaget uppmärksarmiades

på vikten av arbetskoordinering.

731120 Missta?, vid rapportering till kontrollrum.

En arbetsgrupp stängde en uppmärkt ventil i systemet för totalav-

saltat vatten och informerade kontrollrum 1 (i stället för kontroll-

rum 2) att den var stängd. Stängningen orsakade stopp i kylningen

av den arbetande laddningspumpens oljekylare. Den stigande oljetem-

peraturen observerades i tid och ett haveri undveks.

740226 Missöde med mavapumpmotor.

VirJ körning med mavapumpnotar inträffade ett missöde på grund av en

felvänd backventil i oljesystemet varvid packningen i en fläns trycktes

söndes och oljan läckte ut.

740304 Deformation av ledningsupphängninp.

I samband med varmprovdriften vattenfylldes ångledningarna mellan yttre

Bkalventilema och avstängningsventileroa varvid ledningarnas fjäder-
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740312 Korren ioi i'-''£l£rcpu_2_ HTFV-tuhRr.

Provti^'rknin^ hade skett med vattfän utan t i l l sa ts av korrosions-

inhi l i ikunr. L:ftert;om drenering av tubRrna ej kan utföras hade

dhiLLrj v.-ittcn stått kvar och orsakat korrosion.
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Agesta

TilliitåndsinnGhavare:

Reaktortyp:

Reaktorleverantör:

Turbinlevcrantör:

Termisk rffekt:

Elektriok effekt:

Statens Vattenfallsverk

tungvattenrsaktor (PHWR)

ASEA m fl

de Lax/al

80 MW

12 MW

Agestaverket började byggas 1957. Dess uppgift var att generera värme till

Farsta, en förort till Stockholm. Den 17 juli 1963 nåddes första kriticitet

och den 26 februari 1964 gick stationen på full effekt. Den 2 juni 1974

lades stationen ned.

Nedan anges ett antal inträffade fel som bedömts ha allmänt intresse trots

att reaktorn är av annan storlek och typ än lättvattenreaktorerna i dagens

kraftstationer. Datumangivelserna anger tidsintervall för stillestånd.

Antal händelser: 16

640929-

650127

651207-

651210

Inläckage a>/ tungt vatten i reaktortanklocket.

Vid uppvärmning av anläggningen den 29 sept konstaterades ökande

tritiumhalt, iockkretsen, varför värmnlngen avbröts och anläggningen

kyldes ned. Vid läcksökning konstaterades läckage mellan inspektions-

rör och reaktorlock. Reparation beslöts efter svetsprov på en modell

i Degerfors togs hål i lockets överkant intill inspektionsrör 6 och

8, varefter en plåt svetsades över resp inspektionsrör inuti locket.

Efter He-läcksökning och trådtöjningsmätning under provtryckning god-

kändes reparationer av inspektionsrör 6 och 8, däremot konstaterades

ytterligare läckage från primärsystemet till locket, varför beslut

fattades om att samtliga inspektionsrör skulle förses med skärmplåtar.

Oavsiktlig sprinkling i huvudvärmeväxlarrurTmet under drift med ett

antal felfunktioner som följd

En ventil i (P214) systemet stängdes ej i samband med prov av kylmaskinen

i systemet. Detta innebar att huvudvärmeväxlarrum och expansionsdsl

sprinklades utan att någon observerade det. Automatisk snabbstopp er-

hölls och vid inspektion rapporterades från huvudvarmevaxlar-rurrrnet om

en tät dirrma och våta kabelboxar till huvudcirkulationspump m m. Kabel-
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boxarna torkades och gasdetektorfirnas kopplingslådor blåates med tryck-

luft, varvid tidigare erhållet gsslarm upphördo och huvudcirkulations-

pumpama kunde åtei1 startas till halvvarvsdrift. Rengöring företogs av

de sprinkladu utrytmuona. Mycket srnuts hodu samlats.
3

Vid sprinklingen utpumpades uppskattningsvis ca 35 m vatten. Expansions-

delens golvbrunnar kunde inte svälja detta, utan vatten rann över till

huvudväiTreväxlarpjrnTet. Kabelrännan för expansionsdelens kraftkablar

vattenfyl]des.

Sprinklingen visade att flera komponenter ej var helt driftduglig efter

en sprinkling. All elektrick apparatur måste vara kapslad för att fungera

under en sprinkling.

660531 Spricka i ett T-stycke i återfyllnadssystemot resulterade i 10 dygn

tidigare sornTiaravställning

Sannolikt hade denna spricka uppstått p g a vibrationer som kommit från

återfyllnadspiirnpama vilka är av kolvtyp. En bidragande orsak kan ha varit

de temperaturväxlingar som uppstår i T-stycket p g a att det återförda

vattnet har en relativt låg temperatur.

ASEA fick i uppdrag att utarbeta en konstruktionsförändring som bättra

svarade mot påfrestningarna, batta ledde till en lösning vilken innebar

aJ;t det befintliga T-stycket utbyttes mot ett T-stycke av annan dimension

och av högre tryckklass i vilket skulle inmonteras en värmesköld för att

utjämna temperaturväxlingarna. Dessutom föreslags en förbättrad uppstag-

ning av ledningen med hjälp av en stötdänrpare. Det skadade T-stycket

utsattes för extra undersökning.

660621 Under garrmascanning av en bränslepatron föll den från laddningsmaskinen

ner 6 m i strypstationen

Den primära felorsaken i detta fall var att vridning utfördes med elGirent

i bottenläge. Att detta måste undvikas hade icke uppmerksartmats under

tidigare mätningar och någon instruktion eller åtgärd för att förhindra

denna manöver fanns inte.

Risken för upprepande betecknades låg men en undersökning startades om

möjligheterna att genom kompletteringar i förreglingskretsarna helt

eliminera detta riskmornent.

670817 Vid provning av säkerhetsventiler i primärsystemet trycktes 1100 kg

tungvatten ut genom en tillfälligt monterad avtätningsfläns

Felorsaken till tungvattonutsläppet var att arbete pågick i angränsande

Byotem och övervakningen fungerade inte fullständigt.
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600310-

681O:*O

Brvii ^}^^J£n_

r.n k.!;jLiling5r-kfjda upptäcktes den 3:e ^nuari på ett bränsleelement genom

att. c;n ̂ lupp pi sprickindi keringssystRfict P visade något högre aktivitet

681011

Di:ti 0:t jnnuari upptäcktes ytterligare en skadad bränslepatron. Denna

£är:;', >>iUim att riktiviteten steg hastigt i systemet. Stav 64 kördes ned

i hot Lon varvid nktivitetsutsläppet sjönk kraftigt.

PS noiyonen den 15 februari skedde en språngartad ökning i temperatur-

differensen över element 66:2 till ca 32 °C, stav 66 stegrades ner för

att temperaturökningen skulle ligga under larmgränsen 29 C.

Efter' några sprangartade förändringar i temperaturdifferensen snabb-

stoppades reaktorn den 10 mars.

Inget utsläpp till omgivningen av radioaktivitet med anledning av bränsle-

haveriet hade uppmätts.

Efter upptäckben att höljeröret var av på en patron beslöts att samtliga,

patroner skulle urladdas och undersökas. På den mest skadade patronen

hade höljeröret brustit på två ställen. Två stavar lossnade och blev

kvar i reaktorn. Dessutom föll mindre delar ned i laddmaskinen och för-

orsakade att dess bottenventil fastnade.

Trolig orsak synes vara inspänningsanordningen mellan spridare och

höljerör. Var och en av de fyra spridarna är försedd med tre utstående

klackar fördelade utefter omkretsen, vilka hålls elastiskt inr.pända av

ledröret. Troligtvis har en bestrålningsinducerad relaxation av inspän-

ningskraften i zirkaloy-ledröret inträffat och nöjliggjort relativa rö-

relser mallan klackar och ledrör. Strömningsinducerade vibrationer har

sedan medfört att klackarna genom nötning perforerat det tunna hölj-

röret, varefter styrningen av bränsleknippet i höljeröret i ytterligare

hög grad försämrats.. Genom fortsatt nötning och utmattning har hölje-

röret spruckit och vattenstrorrmen genom patronen har förändrats, vilket

givit upphov till tidigare nämnda temperatursprång. Slutligen har även

Dränslestavarna skadats och i vissa fall lossat från elementet. En om-

konstruktion av patronen genomfördes.

En ätyrstnv fast i topplags

Vid kriticitetsförsök med kall reaktor erhölls snabbstopp p g a c I av-

glidning. Ett styrdon uppvisade felfunktion och kunde inte snabbfällas.

Vidunder'sokning visade det sig att en segrnenterad grafitkolvtätning vars

segment kläms mot absorbatorstciven medelst fjädrar hade delvis krossats.
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Fjädt-m h-iiifj slutligen pressats in i en grafitring och låst donfit. Inga

;;pår uv Fribmandc partiklar av bränsle eller kapsling kunds iakttagas.

Sk(.i;u!M , .riuJ^s kunna ha i.ippkorrniit p g a felaktigt montage av grafitringen

vid L i.;v.;f munamgån^. :

B90501 - Hcivefl ;•!."! r:n hnckvrntj] i åt:t:rkylarsystemGt med utströmning av ca 400 m

690505 wiUr.n i ulationen och ett flertal felfunktioner som följd

Vid skifLning av pumparna i återkylarsystemet uppstod en trycksättning i

rörGystrnijt då en av pumparna stoppades. En ca 4 dm stor bit sprängdes

bort ur ventilhuset i backventilen efter pumpen.

Spindelförlängningen till aktuell avstängningsventil slungades bort vilket

medförda att snabbaste avstängningsmöjlighet icke kunde utnyttjas. Av-

stängmngirin fick i stället ske medelst slussventil i dan uppe på berget

belägna kyltornsbasr.ängen. Ca 400 m hade under tiden rusat ned i turbin-

huset.

Vattenstrålen träffade generatorskenorna vilket medförde turbinutlösning.

Golvavloppssystemet övorbelastades och trycksattes, få en avloppsledning

i annan del av stationen trycktes en fastkittad propp ut. Den så uppkomna

vattenstrålen översköljde ett kopplingsskåp. I skåpet fanns bl a utrustning

för sprinkling och skalventilmanövrar. Sanmanlagt inträffade minst 15

felaktiga funktioner hos apparater. Genom överslag och dubbla jordfel i

det aktuella kopplingsskåpet kunde samtliga uppkomna fslfunktinnur er-

hållas.

På grund av begränsad kapacitet hos de "interna" avloppssystemet kom

stora mängder vatten att strönma över till bergdränagegropen. Detta

vatlen pumpades ut rrot Orlången, innan det kopplades till reningsstationen.

Vid provtagning i diket mot Orlången kunde ingen aktivitet uppmätas.

700901- Brott på laddningsmaskinsns hisslina och upptäckten av 6 st plugpar för

701013 tomra bränslepatronspositioner på botten av ruaktorn

Driftstarten sfter sorrmaravställningen försenad med anledning av brott på

laddningsrnaskinens hisslina vid nedfirning av ett styrdon i förråd.

Styrdonet föll 6,5 m.

Gripens teleskop som efter fallet ej kunnat hissas upp i laddmaskinen

medförde att laddmaskinen inte kunds flyttas. Med hjälp av en filkolv

monterad pä en lång stång samt en wire kunde gripen lyftas upp. Ladd-

maskinen flyttades därefter till servicehissen på vilken gripen firades

nod.
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SvtVa skador hade uppLilciLl på gripen. Laddningsarbetet blev 3 veckor

försenat. Sannolik orsak är att plattlinan blivit utsliten och sa små-

ningom brustit.

Vid Indelning av reaktorn senare visade det sig vara omöjligt att hänga

av br."nslt:pjtröner i vissa positioner. I de positioner, som ej är upp-

t.ngn.) av hiv':nr,lepatroner skall i botten sitta proppar av stål. Det antogs

aLt 6P.SUa proppar lyfts ur sina positioner och blivit liggande på reaktor-

tenkens Inttrn. Vid inspektion i reaktorn med periskop visade det sig

ankijo att FCJ var fallet. 8 proppar hade lyfts ur sina positioner-. Med

hjälp av ptn ickop och ranipulatorer sattes propparna på plats, varefter

dr,' med laddningsmaskinen laddades ur reaktorn och placerades i 2 för

nnrioiTkålet iordningställda flaskor för skadade element. De 8 inloppshålun

lämnades öppna för att undvika upprepning av det irträffade.

7109 - Iladdning av pluggar i 6 positioner misslyckat

Efter försök med det s k proppverktyget att ladda propparna i 6 positioner

fick man övergå till manuell isättning med hjälp av krokar och wire.

Detta visade sig vara snabbt och effektivt.

720316 Vid nätspänningsbortfall startade ej en av dieslarna och 2 battericeller

i en av huvudcirkulationspumpamas batteri havererade

Ett nätspänningsbortfall förorsakade snabbstopp, övergång till hus-

turbindrift misslyckades. Troligen löste T31 för överström varefter för-

modligen turbinregleringen ej tillräckligt snabbt reglerade ner med på-

följd att turbinsnabbstopp p g a övervarv utlöstes.

Därefter snabbstoppade reaktorn. En dieselgenerator startade ej, sanno-

likt p g a en felställd bränsleventil (oklar märkning) och likströms-

matningen till en huvudcirkulationspump uteblev p g a att två celler i

batteriet exploderade till följd av varmgång i en batterianslutning och

antändning av knallgas.

Under uppkörningen inträffade ännu ett snabbstopp. Trolig orsak var

styrstavsglidning eller för låg effekt på några kanaler genom att bör-

värdet reagerade onormalt snabbt vid manuell körning.

720G19 Blåsning av tungvattenånga från tryckhållningstanken i samband med

nivåsänkning i reaktorn

En nivåsänkning i reaktorn utfördes med självtryck till förrådstankarna.

Verkstadspersonal som skulle svetsa fast en sprayventil p5 tryckhåll-

ningstanken upptäckte en ångblåsning från den öppna ledningen och mod-

delade kontrollrurmiet.



(b}*

En huvuduiikuldtionspump och effektkylningen startades. Det tidigare

avtappade; tungvattnet pumpades tillbaka till reaktorn för att tungvätten-1

yt.Mri skulle komna i kontakt med locket och medverka till dettas kylrving.

Rail!; t Lingvo Lien itvåstR ha stått i ledningarna till tryckhållningstanken

nc;ii nar dett.i vatten tappades ned och frilade den stora ytan i reaktorn

nt-if.i-.L' trycksänkning och dan höga temperaturen orsakat blåsningen.

721011 - Spricka i ett T-stycke i återfyllnadssystemet

721015 Läckage indiknrades. Det spårades till en spricka i en kona intill ett

T-stycke i en återfyllningsledning i huvudvärmeväxlarrunmet. (Samma

T-stycke som vid incidentet G6-05-31).

För att kunna byta ut den defekta ledningsdelen avstängdes och dränerades

döt aktuella avsnittet. Trots denna åtgärd trängde ett mindre tungvatten-

flöde igenom och omöjliggjorde svetsningsarbete. Först sedan ledningen

kylts ned med konsyreis och en ispropp bildats på insidan kunde till-

fredsställande svetsning utföras.

721025- Korrosionsskador på reaktorinneslutningens trycktäta skal

721123 Den 5.10.72 upptäcktes korrosionsskador på en plåt i trycktäta skalet

på Hvvx-runrmets östra vägg. Skadorna bestod av punktfrätningar längs en

rät horisontell linje och vatten som stod mellan plåten och betong-

gjutningen tappades av och analyserades. Vattnet var starkt alkaliskt

och mycket rikt på salter. En plåtbit på ca 0,5 x 1,5 tn skars ut runt

det skadade stället och ersattes med en ny. En annan mindre korrosions-

skada upptäcktes samtidigt i reaktorhallen ovanför den första skadade

plåten. Här svetsades en ny plåtbit ovanpå det skadade stället. I ett

senare skede då man p g a risken för ytterligåre korrosionsskador fått

stoppa stationen på RFKs anmodan, märktes stickprovsvis, med viss ledning

av tidigare erfarenheter, ut ett antal provplåtar spridda över hela

plåtskalet. En undersökning gjordss samtidigt nrad slagghackor för att

upptäcka korrosionsskadar. Under tiden 27 - 31.10 skars ut. 26 plåtprover

och 5 prover togs på vatten bakom plåtar. Totalt har genomgående skador

upptäckts i 7 plåtar varav en var en spricka i svets intill en plugg.

Den första och även allvarligaste skadan som bostod av gropfrätningar

beror troligen på vattenlinjekorrosion eller s k luftningselement till

följd av effektiv syresättning. Den höga salthalten har bidragit till

en ökad korrosionshastighet. övriga skador är också gropfrötningar. En

grovplåt visar dock en något vidare utbredning av korrosionsangreppen.

I sontliga dessa fall tor-de korrosionen ha initierats av Fukt eller

kondens i närvara av luftsyre.



7309 F5r'i'l'.;j tritiumlvilt i Orlångndikfit p g a läckande ventiler och läckage

på iii\ 1;ri.jninpsIc-riningQn

En höjrin;' av tritiumaktiviteten i Orlangdiket till över dutekterbara

gruri'.-M f") 1-an]odd1' i slutet av Guptember en noggrann undersökning av

vaU~.ii-.i. i stationens omgivning nied avseende på radioaktivitet. Ett par

läcf.!! • ventiler samt ett mindre hål på utpunpningsledningcn till

r.â fk:. > 1 upptöuktej:. och åtgärdades vaurfter aktivitejten sakta minskade

••• dntcktcringsgränsttn. Dock låg specifika tritiumaktivitRten

.i. 1 bp.rgdränagebascängen öv/er dotekterbara gränsen och vattnet

via i~eningL;L~Lationen till Mage 1 ungen. Totalt uppskattadus läckagen

till ca T/t'] ml tun^t vatten motsvarande en tritiunaktivitet på L)f34 Ci.

till ur

p å v;.,Ll i

731019

731126

I kGntnjlirunmet hördes ljudet av en serie explosioner och samtidigt

tändes signalen "fsl i dieselrum" i signalteblån. I dieselrunmct var

signalen "avbrott i likstmrskrets" tänd. Vid inspektion i batterirurcmet

befanns ca en femtedel av battericellerna vara förstörda. För övrigt

märktes inga störningar i driften och omformaren gick fortfarande.

29 av battericellerna sprängdes av inre övertryck, vilket TvSste ha

uppstått mycket snabht. Vid laddning bildas knallgas i cellerna och

eftersom ventilationen är mycket liten kan man alltid räkna irad stt det

finns knallgas i utryrrmet ovanför syran. En gnista ovanför cellen kan

tända knallgasen och sprida sig ner i cellen. Faktumet att alla explo-

deradc cellerna var placerade intill varandra tyder på att en ct~ll

exploderat först varvid väggarna till intilliggande celler trycktes in

och explosionen spreds till dessa celler.

Ett sätt att förebygga batteriexplosioner är att se till att det inte

finns tillräckligt med knallgas i battericellen. Detta kan ske med för-

bättrad ventilation eller genom att göra utrymmet ovanför batterisyran

genom att ha helt fyllt med syra eller skumplast.

Nätspänningsbortfall med utlösning; av huvudcirkulationspurnpama onh

haveri på en battericell i en av pumparnas batteri

Huvudtransformatorns 6 KV-brytare samt gentjratorn löste ut. Orsaken var

ett nätspänningsbortfall på 30 KV-natet som stationen är ansluten till.

Reaktorn snabhstoppade och huvudcirkulationspurtparna kopplades över

automatiskt till batteridrift med halvvarv. Dieselgeneratorerna star-

tade automatiskt och spänningssatte det dieselsäkrade nätet. Det exakta



händelseförloppet är ej bekant.. I sannband ined batter idr i f ten hade avbrott

skr.tt n,j rn hcp. En närmare undersökning visade at t en batter icel l

hadu •!""•:i;turis. Tänkbar orsak är en spricka i en avbränd stav. Denna

O ha gntt upphov t i l l ett övei^ångsmotstånd med påföljande

.kling och avkokning av vatten och sönderbränning av staven.

. l lv föiklaring kan vara a t t den negativa elektroden kan ha

t tryckt ut cellväggarna. Denna teori förklarar dock ej den

spri' !

väron.vi'.-.-

En dl ' ,
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