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REACTOR SAFETY RESEARCH IN SWEDEN

SUMMARY

The report reviews objectives, means and results

of Swedish light water reactor safety research

during the 1970's. It does not include research

related to the safety of the nuclear fuel cycle,

or to the environmental effects of radiation.

Swedish reactor safety is mainly administered by

governmental bodies, notably the Nuclear Power

Reactor Inspectorate. A large part of the work

has been carried out at Studsvik Energiteknik AB.

Substantial efforts have also been made under

collaboration agreements between Studsvik and the

nuclear industry, and as self-financed research

by the nuclear industry. The present (1979) level

of expenditure amounts to about 40 million Swedish

kronor per year, excluding the nuclear industry's

own research.

Swedish reactor safety research has been concen-

trated partly on adapting and supplementing foreign

experiences and results, and partly on independent

efforts mainly for boiling water reactors of

Swedish design. In certain cases the objective

has been to facilitate an independent assessment

of important safety issues, and to provide

information on problems which seemed insufficient-

ly studied or were covered by industrial secrecy.

Large efforts have been devoted to LOCA experimental

studies. Blow-down heat transfer in electrically

heated BWR bundles was simulated in the FIX loop,

and emergency spray cooling and reflooding in the

GÖTA loop at Studsvik. The results were used for

verification of LOCA codes, some of which were

developed in the NORHAV program of collaboration

between the Nordic countries.
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Large-scale containment response tests for simu-

lated pip* breaks were carried out at the Marviken

facility. In particular, the existence of pressure

oscillations and spikes was demonstrated. The

influence of various parameters on the frequency

and amplitude of the pressure variations was

studied in a separate test series. The critical

mass flow from large diameter pipes under reactor

conditions was investigated in another inter-

national Marviken project.

In the R2 materials testing reactor and hot cell

laboratory at Studsvik LWR fuel behaviour has been

studied. A method for testing fuel during fast

power changes has been developed. The hypothesis

that the failure mechanism responsible for pellet-

clad interaction is stress corrosion induced by

iodine has been substantiated. The release and

transport of volatile fission products within

irradiated fuel was investigated in a series of

experimental and theoretical studies.

Stress corrosion crack grovth and the effect of

irradiation on the strength ductility of Zircaloy

tube was studied, showing that irradiated Zircaloy

was sensitive to stress corrosion far below the

yield strength, and that crack growth was much

faster than in unirradiated material. Nodular

corrosion in irradiated Zircaloy tube was investi-

gated. Zircaloy creep was studied under simulated

LOCA conditions, and a calculational model devel-

oped which agreed well with the measurements.

The critical heat flux for full-scale BWR fuel

bundles v/as determined in a series of experiments,

and correlations derived for the dependence of

critical heat flux on mass flow, pressure and sub-

cooling. The decay heat from U-235 fission was

determined to an accuracy of + 7 % bv separate

measurements of the beta and gamma energies.
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A method for determining the fracture toughness

of pressure vessel steel based on elastic-plastic

fracture mechanics was developed. It was shown

that the fracture toughness at operating tempera-

tures was appreciably lower than earlier assumed,

and that the fracture toughness depended on the

applied strain rate. Stress corrosion cracking in

austenitic stainless steel was studied in a series

of experiments. A method of suppressing the oxygen

content in reactor water to preclude stress corro-

sion cracking was successfully demonstrated in an

operating BWR.

The release of fission products to reactor water

was studied in operating BWRs under stationary

and transient conditions. Attempts were made

to correlate the observed activities to the number

and type of defect fuel rods. The release of

activated corrosion products from cobalt contain-

ing structural materials in BWR environment was

investigated. The transport, deposition and

decontamination of activation products in the

primary circuit was studied.

The release, transport and removal of airborne

radioactive material was studied for Swedish BWRs

and PWRs. In particular, test methods for iodine

filter systems were developed. It was shown that

ageing of ordinary charcoal filters could cause

a drastic reduction of the adsorbing capacity

already after some months of operation. A system

for continuous, nuclide-specific monitoring of

radioactive noble gas stack release was developed

and has operated successfully at the Ringhals

plant since 1978.

During the 70's reactor safety research programs

were broadened from having been mainly concen-

trated on confirmatory LOCA-ECCS research to

include exploratory safety analysis with emphasis
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on operational experience and alternate safety

systems. Attention was drawn to the importance

of the human factor for reactor safety. This

international trend has been reflected in the

Swedish research program.

Probabilistic methods for risk analysis were

introduced and applied to the Barsebäck 2 and

Forsmark 3 boiling water reactors. Systematic

analysis of operational experiences was started.

Studies of new concepts for reactor containments

were initiated. Procedures and working conditions

for operator personnel were investigated. New

methods and systems for surveying reactor opera-

tion, designing control rooms, and training reactor

operators were studied.
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1 . INLEDNING

1

Under kärnkraftens introduktionsskede bedrevs

reaktorsäkerhetsforskning hand i hand med

reaktorutvecklingsarbetet. Oberoende forsknings-

program tillkom först mot slutet av 1960-talet

med början i USA, främst som underlag för säker-

hetsmyndigheternas granskningsarbete.

I Sverige hade dåvarande AB Atomenergi ansvar för

utvecklingen av Agesta- och Marviken-reaktorerna

och därmed sammanhängande säkerhetsforskning, som

finansierades med direkta statanslag. En vändpunkt

i fråga om forskningens administration och finan-

siering inträdde 1972, då delegationen för forsk-

ning rörande kärnkraftens säkerhets- och miljö-

frågor (KÄRNSÄKFORSK) tillskapades. Större delen

av dess verksamhet övertogs 1975 av statens kärn-

kraftinspektion (SKI) och nämnden för energi-

produktionsforskning (NE) .

I denna rapport redovisas svensk reaktorsäkerhets-

forskning under 1970-talet, dvs huvudsakligen sådan

forskning som administrerats av nämnda myndigheter.

Dessutom refereras viss kärnkraftanknuten forskning

för vilken statens strålskyddsinstitut (SSI) varit

huvudman. Betydande säkerhetsinriktad forskning

har också genomförts inom samarbetsavtal (kollek-

tivforskningsavtal) mellan Studsvik och kärnkraft-

industrin samt som egenfinansierad forskning hos

kraftindustrin.

Rapporten omfattar dock inte myndigheternas hela

forskningsprogram. Sålunda behandlas inte forskning

rörande kärnbränslecykelns säkerhetsfrågor och

avfallsproblem. Inte heller ingår omgivningseffekter

och radioekologi, som är huvudområden för SSIs

forskningsprogram. Gränsen för begreppet reaktor-

säkerhet har i detta sammanhang satts vid kärn-

kraftverkets skorsten och staket.
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Reaktorsäkerhet förknippas vanligen med risker för

mycket stora haverier. En bidragande orsak torde

vara den debatt som uppstod i USA i början av

1970-talet kring reaktorernas nödkyIsystern. Den

medförde bl a att framför allt det amerikanska

forskningsprogrammet fick en alltjämt dominerande

inriktning på storskaliga värmetekniska försök för

verifiering av säkerhetskrav i samband med kyl-

medelsförlust och nödkylning vid stora rörbrott.

Allt eftersom drifterfarenheter ackumulerats

- inklusive Three Mile Island - framstår emeller-

tid säkerheten vid normal drift, "vardagssäker-

heten11, som all - mer betydelsefull för upprätt-

hållande av en hög säkerhetsnivå. I denna rapport

ges därför säkerheten vid normal drift en fram-

trädande roll. Till normal drift räknas även

störningar som kan inträffa flera gånger per år

men som inte leder till signifikanta utsläpp.

För att ge perspektiv åt framställningen redovisas

de svenska forskningsinsatserna mot bakgrund av

den internationella utvecklingen på reaktorsäker-

hetsområdet. I kap 2 beskrivs således gängse

principer för reaktorsäkerhet och i kap 3 några

milstolpar i reaktorsäkerhetsforskningens utveck-

ling. Eftor en översikt över utländsk reaktor-

säkerhetsforskning i kap 4 beskrivs de svenska

insatserna i efterföljande kapitel enligt

följande indelning:

säkerhet vid normal drift (kap 6)

radioaktivitet och strålskydd (kap 7)

haveriförlopp och säkerhetssystem (kap 8)

riskanalys (kap 9)
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De beskrivande avsnitten inleds med korta

sammanställningar av kända fakta och av forsk-

ningens syfte. Varje avsnitt avslutas med en

sammanfattning av nådda resultat och av en lista

över refererade arbeten.

Vid utarbetandet av rapporten har i första hand

projektrapporter utnyttjats. KÄRNSÄKFORSKs verk-

samhet har tidigare beskrivits i årsrapporter

(1001). En översikt av forskningsarbetet kring

säkerhetsfrågor fram till 1977 gavs i kärnkraft-

inspektionens reaktorsäkerhetsstudie (1002). En

aktuell översikt, avsedd för en internationell

läsekrets, har nyligen publicerats (1003) . Vid

utarbetandet av kap 2 och 3 har underlagsmaterial

(1004) som framtagits för reaktorsäkerhetsutred-

ningen utnyttjats. I sistnämnda referens finns

även en översiktlig beskrivning av svenska lätt-

vattenreaktorer och deras säkerhetssystem.
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2. PRINCIPER FÖR REAKTORSÄKERHET

2.1 Reaktorutveckling

Lättvattenreaktorns utveckling började i

under senare delen av 1940-talet med koncept-

studier av tryckvattenreaktorer för ubåtsdrift

och senare för demonstration av kommersiell

kärnkraft i Shippingport-anläggningen 1957.

Utmärkande för dessa anläggningars konstruktion

var kravet på hög kvalitet hos komponenter och

system.

Den dåvarande amerikanska atomenergikommissionen

(AEC) startade på ett tidigt stadium reaktor-

säkerhetsarbeten. 1 en serie experiment demon-

strerades lättvattenreaktorns inneboende egen-

skap att stänga av sig själv vid effektökning.

Samtidigt visades att en lättvattenreaktor kan

drivas stabilt även om vattnet kokar i härden.

Därmed öppnades möjlighet till utveckling av

kokarreaktorer. Den första kommersiella demon-

strationsanläggningen togs i drift 1960.

Möjligheten till reaktorhaverier uppmärksammades

tidigt. De första allmänt tillgängliga artiklarna

om säkerhetsanalys publicerades i början av

1950-talet. Vid den första Geneve-konferensen

1955 ägnades stort utrymme åt reaktorers säker-

het och förläggning. De artiklar som redovisades

i konferensens förhandlingar gav en klar bild av

förlopp och maximala konsekvenser vid tänkbara

men osannolika reaktorolyckor.

Den första Genéve-konferensen gav impulser till

reaktorutvecklingen i flera länder, däribland

Sverige. Utmärkande för innovationsskedet var

att många konstruktionslösningar prövades.

Reaktorsäkerhetsarbetet gick hand i hand med

det tekniska utvecklingsarbetet. Allmänt
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accepterade regler och föreskrifter för reaktor-

säherhet saknades ännu. De statliga organ som

hade ansvar för reaktorutvecklingen fungerade i

allmänhet också som säkerhetsmyndigheter. Myndig-

hetsverksamheten var till en början främst

inriktad på bedömning av förläggningsplatsers

lämplighet.

Lattvattenreaktorernas kommersiella genombrott

kom i mitten av 1960-talet med beställningar av

stora tryckvatten- och kokarreaktorer i USA.

Antalet beställni-_;^r och aggregatens effekt-

storlek ökade snabbt. Så småningom framkom mer

eller mindre standardiserade reaktorkonstruk-

tioner och effektstorleken maximerades. Paral-

lellt med reaktorutvecklingen etablerades AECs

roll som säkerhetsmyndighet genom att procedurer

för tillståndsgivning och kriterier för reaktor-

konstrul'tion fastställdes. Genom en omorganisa-

tion 1974 tillskapades en fristående säkerhets-

myndighet, Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Principer för reaktorsäkerhet har utvecklats i

växelverkan mellan reaktorkonstruktion, myndig-

hetskrav och drifterfarenheter. Utvecklingen i

USA har varit vägledende. Den säkerhetsfilosofi

som utformades där under 1960-talet har i stor

utsträckning legat till grund för säkerhets-

bestämmelser, konstruktionsprinciper och drift-

föreskrifter även i andra länder, om än med

nationellt betingade modifikationer och komplet-

teringar.

2.2 Säkerhetsfilosofi

Reaktorsäkerhetens fundamentala syfte är att

minimera stråldoser för personal och omgivning.

Den största mängden radioaktiva ämnen finns i

reaktorhärdens bränsle i form av fissionsprodukter,
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De hindras normalt att komma ut av ett antal

barriärer: bränslets egen kristallstruktur,

kapslingen, reaktortanken och primärsystemet

samt inneslutningen. En primär uppgift är att

bevara dessa barriärers integritet även vid

onormala händelser. Det sker genom tillämpning

av en konstruktionsfilosofi som präglats av

amerikanska säkerhetsmyndigheter och kallas

principen om djupförsvar (2201).

Djupförsvarsprincipen ger riktlinjer för reaktor-

konstruktion på tre nivåer.

Den_första_nivån innebär konstruktion för maximal

säkerhet vid normal drift och maximal tolerans

för felfunktion hos komponenter och system. Det

sker t ex genom att i största möjliga utsträck-

ning bygga in naturligt stabila engenskaper i

konstruktionen, att dimensionera med adekvata

säkerhetsmarginaler mot kritiska gränsvärden för

materialegenskaper, att systematiskt försäkra sig

om hög kvalitet hos material och komponenter. Vid

fel i säkerhetsanknutna komponenter och system

skall konstruktionen vara så utförd att felet

leder till ett säkert tillstånd.

Den_andra_nivån utgår från att incidenter kan

inträffa trots omsorgsfull konstruktion och

drift. Därför skall säkerhetssystem finnas som

förhindrar eller miniraerar skada vid sådana

incidenter. Systemen skall vara så utförda att

ett fel i en komponent inte får innebära att

systemets funktion äventyras. Detta så kallade

enkelfelskriteriura leder till krav på redundans

(övertalighet), dvs vitala system måste minst

dubbleras.
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Som exempel på erforderliga säkerhetssystem kan

nämnas:

snabbstoppsystera, som utlöses via
redundanta och oberoende villkors-
kretsar och mätgivare

nödkylsystera, uppdelade i flera paral-
lella delsystem som fungerar oberoende
av varandra

hjälpkraftsystem, bestående av två
eller flera speLnningsmatningssystem som
är oberoende av yttre nät och uppdelade
på redundanta delsystem.

Vid konstruktion av säkerhetssystem söker man

uppnå diversifiering, dvs man eftersträvar att

en och samma säkerhetsfunktion kan utföras av

två eller flera system baserade på olika konstruk-

tionsprinciper. Därmed reduceras sannolikheten

för systematiska fel. Som exempel på tillämpning

av diversifierirgsprincipen kan nämnas:

reaktoravställning kan ske dels med
styrstavar dels genom insprutning av
borvatten i reaktorn. I Asea-Atoms
reaktorer kan styrstavarna införas dels
med ett hydrauliskt system (snabbstopp),
dels genom elmotordriven inskruvning.

elektroniska kretsar för säkerhetsrela-
terad kontrollutrustning styrs till
vissa delar av system baserade på
viloströmskoppling (strömlöshet ger
funktion) och till vissa delar av
arbetsströmskoppling (ström ger funktion)

nödkylsystemen i en tryckvattenreaktor
består dels av gasdrivna ackumulator-
system, dels av pumpdrivna högtrycksoch
lågtryckssystem

i djupförsvarsstrategin baseras

på utvärdering av händelseförlopp där funktionen

hos ett säkerhetssystem antas utebli. Analysen

av sådana förlopp bildar underlag för dimensione-

ringen av vissa säkerhetssystem. Dessa postulerade

händelsesekvenser kallas därför konstruktions-
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För lättvattenreaktorer utgör rörbrott i primär-

systeraet konstruktionsstyrande haveri för utform-

ningen av nödjcylsystem och inneslutning. Exempel

på andra konstruktionsstyrande haverier är snabb

effektökning på grund av fel i reaktorns kontroll-

system och - för tryckvattenreaktorer - brott i

sekundärsystemet.

Sajnmanfattningsvis innebär djupförsvarsprincipen

att säkerhetsarbetet inriktas på att

förebygga haverier genom ändamålsenlig
konstruktion och noggrann kvalitets-
kontroll av komponenter och system

motverka haverier genom redundanta och
diversifierade säkerhetssystem

lindra konsekvenserna av haverier genom
dimensionering för ott minimera utsläpp
även vid mycket osannolika händelser.

2.3 Säkerhetskrav

Mot bakgrund av djupförsvarsprincipen har den

amerikanska säkerhetsmyndigheten föreskrivit

regler och villkor för konstruktion, uppförande

och drift av reaktoranläggningar, som vunnit

efterföljd i de flesta andra länder. Säkerhets-

föreskrifterna omfattar strålskyddsnormer,

konstruktionskriterier och driftföreskrifter

(2301).

Strålsk^ddsngrmerna anger gränsvärden för utsläpp

av radioaktiva ämnen vid normal drift och i

haverisituationer. Som ett allmänt krav gäller

att utsläppen skall hållas så låga som det är

praktiskt möjligt och rimligt.

£22§££U!s£i2Q§lS£i£§£i§£2å är dels allmänna och

grundläggande, dels speciella som uttrycker de

grundläggande kraven på ett mera detaljerat
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sätt. De allmänna kraven gör inte någon skillnad

på kokarreaktorer och tryckvattenreaktorer. De

återspeglar djupförsvarsprincipens tre nivåer.

3Ei£tföreskrifterna gäller bland annat tillåtna

belastningar i bränsle och tryckbärande system,

villkor för funktionsberedskap hos viss säker-

hetsrelaterad utrustning, provning och inspek-

tion av komponenter och system, procedurer som

skall följas vid normal drift, driftstörningar

och underhållsarbeten samt behörighetsprövning

av reaktoroperatörer.

2.4 Ansvarsförhållanden

Verksamheten vid kärnenergianläggningar regleras

genom lagar. I Sverige krävs enligt atomenergi-

lagen tillstånd av regeringen för uppförande och

drift av kärnenergianläggningar. Tillståndsinne-

havaren har det primära ansvaret för anläggningens

säkerhet. Statens kärnkraftinspektion är tilj.syns-

rayndighet enligt atomenergilagen och svarar för

utformning av erforderliga säkerhetsbestämmelser

och att dessa följs. Strålskyddsföreskrifter

fastställs enligt strålskyddslagen av statens

strålskyddsinstitut som även tillser att före-

skrifterna efterlevs (2401) .

2.5 Tillståndsprövning

Prövning av tillstånd för uppförande och drift

av ett kärnkraftverk enligt atomenergilagen

inleds med en ansökan till kärnkraftinspektionen.

Däri ingår en beskrivning av förläggningsplatsen

och av anläggningen och dess påverkan på omgiv-

ningen. Med yttrande från remissinstanser över-

lämnar kärnkraftinspektionen ärendet till rege-

ringen med eget yttrande som i fall av tillstyrkan

innehåller förslag till villkor för tillståndet.
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Regeringen lämnar koncession och fastlägger de

villkor som kärnkraftinspektionen och remiss-

instanserna ställt upp. Kärnkraftinspektionen

lämnar efter ytterligare granskning av anlägg-

ningens säkerhet medgivande om uppförande var-

efter byggandet kan påbörjas. Under uppförande-

skedet kontrollerar kärnkraftinspektionen ut-

förandet mot gällande säkerhetskrav. Om kraven

uppfylls godkänner inspektionen anläggningens

slutliga utförande.

Efter hand som anläggningen färdigställs provas

komponenter och system dels med kalla system,

dels upp till fullt tryck och temperatur. Innan

bränsle får tillföras reaktorn krävs regeringens

tillstånd enligt villkorslagen. Om sådant till-

stånd erhållits har anläggningsinnehavaren att

ansöka hos kärnkraftinspektionen om tillstånd

för tillförse], av bränsle och nukleär provdrift.

Den nukleära provdriften genomförs etappvis och

resultatet av varje etapp redovisas till kärn-

kraftinspektionen för granskning innan tillstånd

för påföljande etapp kan erhållas. När fast-

ställda prov genomförts tillfredsställande

lämnar myndigheten tillstånd för rutinmässig

drift och fastställer de villkor och föreskrifter

som skall gälla. Däri ingår regelbunden rappor-

tering av driften till kärnkraftinspektionen och

strålskyddsinstitutet inklusive rapportering av

onormala händelser av säkerhetsmässig betydelse

(2401) .

2.6 Säkerhetsanalys

2̂ .6̂ .1 Säkerhetsredovisning

I samband med den första ansökan om tillstånd

lämnar anläggningsägaren en preliminär säker-

hetsrapport. Den innehåller bland annat en

utförlig beskrivning av anläggningens utformning
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och funktion. Särskild vikt läggs vid beskriv-

ningen av säkerhetssystemen och analys av postu-

lerade haverier. Redovisning lämnas av det

program scm anläggningsägaren avser att genom-

föra för att försäkra sig om anläggningens

kvalitet.

Under uppförandeskedet utarbetar anläggnings-

ägaren en slutlig säkerhetsrapport. Den inne-

håller bland annat en beskrivning av hur an-

läggningen skall drivas för att de uppställda

säkerhetskraven skall uppfyllas och av den

driftsorganisation som anläggningsägaren upp-

rättat.

För drift och underhåll av ett kärnkraftverk

finns skriftliga rutiner och instruktioner.

Kraftföretagen har gemensamt utarbetat så

kallade "Säkerhetstekniska föreskrifter" som

granskas och fastställs av kärnkraftinspektionen.

Föreskrifterna reglerar anläggningens drift i

säkerhetsmässigt väsentliga avseenden.

Kärnkraftinspektionen publicerar kvartalsrap-

porter med ett urval av onormala händelser i

svenska kärnkraftverk och utger också speciella

rapporter om säkerhetsrelaterade händelser och

inträffade snabbstopp.

2̂ .6̂ 2 5§terministisk_hayerianalvs

Syftet med den säkerhetsanalys som föreskrivs av

säkerhetsmyndighet»jrna och redovisas i samband

med tillståndsansökan är dels att bestämma de

säkerhetsmarginaler som råder vid normal drift

och vid sådana driftstörningar som inträffar med

relativt hög frekvens, dels att analysera postu-

lerade haverier med potentiellt stora konsekven-

ser. Alla möjliga haverifall varken kan eller

behöver dock beskrivas i detalj. Det räcker med
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att redovisa de haverifall som ställer de största

kraven på säkerhetssystemens utformning, de så

kallade konstruktionsstyrande haverierna. Dessa

analyseras i detalj och måste påvisas medföra

acceptabla konsekvenser för omgivningen, vilket

innebär att utsläppen skall ligga under före-

skrivna gränsvärden. Därmed anses också andra

haverifall som inte närmare undersökts kunna

bemästras. Detta deterministiska synsätt ligger

till grund för säkerhetssystemens utformning i

alla nuvarande kärnkraftverk.

Av särskilt stor betydelse är sådana haverier

som medför förlust av kylmedel i reaktorhärden.

De kallas med en amerikansk benämning Loss Of

Coolant Accidents (LOCA).

2̂ .6̂ 3 §eskrivnin2_av_L0CA

En LOCA kännetecknas av att ett sådant läckage

uppstår i reaktorns primärsystera att läckflödet

överskrider kapaciteten på reaktorns normala

spädmatningssystem. För att motverka sådana

händelser träder nödkylsystem i funktion. Om

nödkylningen fungerar som avsett förhindras

överhettning av bränslet. Om nödkylningen inte

är effektiv kan bränslet skadas och i värsta

fall smälta.

LOCA antas vanligen uppstå genom rörbrott. I den

deterministiska haverianalysen fokusseras intres-

set på stora brott därför att dessa ger de

största påkänningarna på reaktorns interna delar

och inneslutning och är dimensionerande för

vissa nödkylsystems kapacitet. Ett stort brott

på reaktortanken anses så osannolikt att det

normalt inte betraktas i säkerhetsanalysen.
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Händelseförloppet vid LOCA är i korthet följande:

1. Ett brott inträffar i primärsystemet
och reaktorvattnet strömmar snabbt ut i
inneslutningen.

2. Nödkylsystem utlöses och håller härden
tillräckligt kyld.

3. Eventuell radioaktivitet som frigörs
från härden kvarstannar : inneslut-
ningen och tas ora hand av reningssystem.

4. Tryckstegringen i inneslutningen dämpas
genom kondensationssystem (kokarreak-
torer) , sprinklingssystera (tryckvatten-
reaktorer) och kylsystem.

För analys av LOCA har den amerikanska säkerhets-

myndigheten föreskrivit regler som tillämpas

även i andra länder inklusive Sverie (2601).

Syftet är att genom pessimistiska antaganden

åstadkomma stora säkerhetsmarginaler mot över-

hettning av bränslet. Nödkylningens effektivitet

bedöms mot kriterier som bland annat definierar

den högsta tillåtna kapslingstemperaturer.

Härden får inte deformeras så att kylningen

allvarligt försvåras.

Den deterministiska säkerhetsanalysen ger inte

något besked om sannolikheten för olika haveri-

fall. Under senare år har försök gjorts att

beräkna sådana och uppskatta konsekvenser genom

så kallad probabilistisk riskanalys (se avsitt

3.4). Eftersom stora utsläpp endast kan erhållas

om bränsle smälter inriktas riskanalysen i

första hand på haverier som kan leda till härd-

smältning. Därvid har man bl a funnit att andra

förlopp än sådana som inletts av stora rörbrott

dominerar riskbilden. I tryckvattenreaktorer ger

sålunda vissa händelseförlopp i samband med små

läckage i primärsystemet de största riskbidragen.
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Den probalistiska riskanaxysen gör det möjligt

att systematiskt behandla olika händelsekedjor

och haverifall. På grund av de osäkerheter som

alltjämt vidlåder såväl analysmetoder som data-

underlag måste dock absoluta riskvärden behandlas

med försiktighet. Riskanalys har ännu inte

tillämpats, än mindre föreskrivits, vid till-

ståndsprövning av kärnkraftverk. Däremot har den

använts för angelägenhetsgradering av säkerhets-

höjande åtgärder och forskningsinsatser.

2.7 Återkommande säkerhetsgranskning

Drifterfarenheter och forskningsresultat kan

leda till förändrade säkerhetskrav. Säkerhets-

granskningen är en kontinuerlig process från

tillsynsmyndigheternas och kraftföretagens sida.

Förändrade säkerhetskrav kan föranleda modifie-

ringar av äldre aggregat. Som exempel kan nämnas

att det äldsta svenska aggregatet, Oskarhamn 1,

som varit i drift sedan 1970, byggdes innan nu

gällande säkerhetskrav för separation och redun-

dans mellan olika säkerhetssystem fastställdes.

Därför har reaktorn försetts med ett komplet-

terande elsystem, som placerat i en särskild

byggnad.

Kärnkraftinspektionen arbetar med en systematisk

genomgång av samtliga svenska aggregat mot bak-

grund av rådande säkerhetsfilosofi, vunna drift-

erfarenheter och uppnådda forskningsresultat

(2701) . Målet är att på kort sikt behandla redan

kända säkerhetsproblem, analysera dessa och

prioritera erforder liga åtgärder. På lång sikt

kommer samtliga aggregat att analyseras med

avseeende på säkerhetssystemens funktion. Härvid

kommer tillförlitlighetsteknik av det slag som

använts i Rasmussen-studien (se avsnitt 3.4) att

vara ett hjälpmedel för att avslöja svagheter i

säkerhetssystemen och der33 samfunktion.
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2.8 Kritik av reaktorsäkerheten

Vissa aspekter av nuvarande prinicper för reaktor-

säkerhet har utsatts för kritik i ljuset av

reaktorolyckan vid Three Mile Island (jfr av-

snitt 3.6). Den amerikanska presidentkommis-

sionen under ledning av J G Kemeny framhöll i

sin utredning (2801) att medan kärnkraftverkens

tekniska utrustning fyller högt ställda krav på

tillgänglighet och säkerhet, tycks den mänskliga

faktorns betydelse för reaktorsäkerheten hittills

ha underskattats. Detta gäller både människans

roll som individ och de organisatorisk - adminis-

trativa system som skapats kring kärnkraften.

Den amerikanska säkerhetsmyndigheten kritiserades

för att i alltför hög grad ha sysslat med före-

skrivande verksamhet och för litet ha ägnat sig

åt analys och återföring av drifterfarenheter

och tillsyn av att föreskrifterna efterlevdes.

Enligt utredningen hade ett svåröverskådligt

system av regler och bestämmelser skapats. Det

fanns risk för att konstruktörer och driftper-

scnal inriktade sina ansträngningar mera på att

uppfylla föreskrifterna än att tänka på säker-

heten.

Utredningen ansåg också att myndighetens säker-

hetsgranskning alltför mycket var koncentrerad

på stora och osannolika haverier av typen stort

brott på cirkulationsledning i primärsystemet.

Vid sådana händelser skall automatiska säker-

hetssystem träda i funktion utan att driftper-

sonal behöver ingripa. Däremot hade mindre

uppmärksamhet ägnats åt mera sannolika händelser

med potentiellt allvarliga konsekvenser, såsom

små läckage i primärsystemet. Sådana händelser

kräver motåtgärder från reaktoroperatörerna med

därav följande risker för mänskligt felhandlande.
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Kemeny-rapportens slutsatser delaces i vissa

hänseenden av den svenska reaktorsäkerhets-

utredningen (2803), även ora väsentliga skill-

nader mellan svenska och amerikanska förhållanden

noterades. Reaktorsäkerhetsutredningen konsta-

terade bl a att

nuvarande rollfördelning och organisa-
tion för säkerhetsarbetet var ändamåls-
enlig, men att kärnkraftinspektionen
borde tillföras ökade resurser för
konstruktionsgranskning och driftstill-
syn samt för uppföljning av utbildning
och träning av drifts- och underhålls-
personal

en viss oklarhet kunde råda om de
formella säkerhetkraven vid reaktor-
konstruktion, varför kraven borde
preciseras bättre. Probabilistisk risk-
analys föreslogs utnyttjad vid säker-
hetsgranskningen

tyngdpunkten i säkerhetsarbetet även i
forstättningen borde ligga på haveri-
förebyggande åtgärder, men att ökad
uppmärksamhet borde ägnas att konse-
kvenslindrande system

människa-maskinfrågor varit ofullstän-
digt beaktade och att åtgärder borde
vidtas att minska riskerna för och
konsekvenserna av mänskligt felhandlande

nuvarande system för återföring av
drifterfarenheter var otillräckligt och
att ett förbättrat system borde byggas
upp i samverkan mellan kraftföretag,
tillsynsmyndighet och tillverkare

utbildningen i säkerhetsfrågor borde
fördjupas, och att även underhålls-
personal omfattas av säkerhetsutbild-
ning
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2.9 Sammanfattning

Vid uppförande och drift av kärnkraftverk gäller

krav på försvar i flera steg mot utsläpp av

radioaktiva ämnen. Principer för reaktorsäkerhet

utformas i växelverkan mellan myndighetskrav,

systemutveckling och drifterfarenheter. Säker-

hetskraven fastställs av säkerhetsmyndigheter,

som också övervakar deras efterlevnad. Ansvars-

förhållanden regleras genom lagar.

Till säkerhetskraven hör att i samband med till-

ståndsansökan analysera tänkbara men osannolika

haverier. Hittxils har det i första hand gällt

haverier som styr utformningen av väsentliga

säkerhetssystem, främst kylmedelsförlust i

samband med stora rörbrott. Tillämpning av

probabilistisk riskanalys, som ger en mera all-

sidig bild av reaktorsäkerheten, ingår ännu ej i

säkerhetskraven

Säkerhetskraven kan förändras bland annat på

grund av drifterfarenheter och forskningsresul-

tat. Säkerhetsgranskningen bedrivs därför fort-

löpande och kan leda till modifieringar av äldre

aggregat.

Mot bakgrund av olyckan i Three Mile Island har

kritik riktats mot gängse principer för reaktor-

säkerhet så som de tillämpats i USA. Den svenska

reaktorsäkerhetsutredningen har föreslagit en

rad säkerhetshöjande åtgärder både av teknisk

och icke-teknisk natur.
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3. REAKTCRSÅKERHETSFORSKNINGENS UTVECKLING

3.1 Introduktionsskedet

Under kärnkraftteknikens innovationsskede var

reaktorsäkerhetsforskningen en del av reaktor-

utvecklingsarbetet. Några allmänt accepterade

säkerhetföreskrifter fanns ännu inte och inte

heller några självständiga reaktorsäkerhets-

forskningsprogram. Medvetandet om de allvarliga

konsekvenserna av tänkbara reaktorolyckor gjorde

att myndigheternas intresse till en början

främst koncentrerades på förläggnings- och

ansvarighetsfrågor. År 1957 offentliggjorde den

amerikanska säkerhetsmyndigheten en studie, känd

under registerbeteckningen WASH-740, (3101),

över möjliga konsekvenser av en viss antagen

olycka i ett kärnkraftverk. Denna studie fick

stor betydelse för reaktorsäkerhetsforskningens

inriktning under början av 1960-talet.

• Vid mitten av 1960-talet, då ännu endast ett

fåtal demonstrationsanläggningar med kraftprodu-

cerande reaktorer hade tagits i drift, skedde en

snabb ökning av effektstorleken på de reaktorer

som var under konstruktion och beställning. Den

amerikanska atomenergikommissionen (AEC) lät

då genomföra en utredning om reaktorernas nöd-

kylsystem, som efter ordföranden blev känd som

Ergen-utredningen. Den publicerade sina resultat

i en rapport 1967 (3102) som innebar en vänd-

punkt i synen på nödkylsystemen och deras funktion,

3.2 Ergen-rapporten

TTid konstruktionen av de första kraftreaktorerna

hade man i säkerhetstänkandet utgått från att

nödkylsystemen fungerade som avsett då deras

behov påkallades, t ex vid rörbrott. Reaktor-

inneslutningen dimensionerades så att den kunde
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motstå den tryckökning som uppstod av ånga och

icke-kondenserbara gaser, under förutsättning

att nödkylningen fungerade. I Ergen-rapporten

analyserades fall där nödkylningen inte fungerade

vid en rörbrottsolycka. Detta visades leda till

smältning av stora delar av härden. För de höga

reaktoreffekter som utvecklingen drivit fram

påvisade utredningen att inneslutningen enligt

dåvarande konstruktion inte kunde garanteras

hålla om härden eller delar av den smälte.

En annan slutsats av Ergen-rapporten var att den

pekade på behovet av effektivare nödkylsystem.

Tidigare hade man vid de lägre reaktoreffekter

scm då var aktuella kunnat klara sig med rela-

tivt enkla lågrycksystem. Utredningen visade att

såväl högtrycksystem (med förhållandevis liten

kapacitet) som lågtrycksystem med stor kapacitet

erfordrades för att klara nödkylningen vid små

resp stora brott.

Ergen-rapporten gav upphov till en stor aktivi-

tet på reakorsäkerhetsområdet. I reaktorkonstruk-

tionerna infördes stora förändringar i nödkyl-

systemen större kapacitet, säkrad kraftförsörj-

ning, redundans och diversifiering i fråga om

instrumentering för utlösning av nödkylning.

Därigenom ökade nödkylsystemens prestanda och

funktionssäkerhet högst avsevärt. AEC föreskrev

också att äldre reaktoranläggningar skulle

kompletteras för att förbättra nödkylningen.

Ergen-rapporten ledde till att AEC tog fram ett

omfattande forskningsprogram för att kartlägga

förlopp i samband med kylmedelsfölust och demon-

strera nödkylningens effektivitet. Planen utgick

från att fullskaleprov under haverisituationer

var ogörliga i praktiken. Därför rekommenderades
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en serie delförsök för studium av olika faser av

förloppen.I vissa fall skulle fullskaleprov på

separata effekter göras.

3.3 Hödkylningskriterierna

Under några försök 1970 - 71 i den värmetekniska

kretsen Semiscale vid AECs forskningsstation i

Idaho erhölls oväntade resultat. Försöken gjor-

des i liten skala och med elektriskt upphettade

stavar för simulering av bränsle. Det injicerade

nödkylningsvatttnet uppförde sig inte som be-

räkat och kom inte fram till stavarna. Senare

har det visat sig att resultaten var specifika

för försöksuppställningen och inte representa-

tiva för de verkliga förloppen i en reaktor.

Den bristande överensstämmelsen mellan beräk-

ningar och experiment i Semiscale ledde till att

AEC skärpte kraven på de beräkningsmodeller som

användes för analys av kylmedelsförlust och

nödkylning. I de s k Interim Acceptance Criteria,

som utfärdades 1971, specificerades tämligen

detaljerade villkor för analysen. Man räknade

med att modifiera kriterierna allt eftersom ny

information kom fram från det pågående forsk-

ningsprogrammet .

Man hade hoppats att de nya kriterierna skulle

mildra diskussionen kring nödkylningsfrågan. I

själva verket förstärktes debatten. Därför

beslöt AEC att hålla offentliga förhör (hea-

rings) om nödkylningskriterierna. Det blev

upptakten till de s k Rule-Making Hearings som

pågick under tiden januari 1972 - juli 1973 och

avkastade mer än 22 000 sidor text.
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Rule-Making Hearings ledde till en rad åtgärder.

De interimistiska nodkylningskriterierna revi-

derades och skärptes på flera punkter (3301).

Programmet för reaktorsakerhetsforskning för-

stärktes, och flera nya projekt startades. De

nya kriterierna medförde en temporär effektreduk-

tion på i genomsnitt 5 % för alla kärnkraftverk

som var i drift eller under byggnad i USA fram

till 1976. Nya real:torkonstruktioner togs fram

av alla fyra amerikanska leverantörer av lätt-

vattenreaktorer.

En kritisk analys av nodkylningskriterierna och

AECs forskningsprogram publicerades 1975 av en

arbetsgrupp inom det amerikanska fysikersam-

fundet (3302). Gruppen kom till slutsatsen att

kvantitativa värderingar av reaktorsäkerhetens

alla aspekter knappast var möjlig med det under-

lag som då fanns tillgängligt. Genom en kraftig

forskningsinsats skulle man dock inom en tioårs-

period kunna uppnå en väsentligt bättre kunskap

om onormala händelseförlopp.

Gruppen rekommenderade speciellt ökade forsknings-

insatser för att reducera möjligheter till

mänskligt felhandlande och för att uppfylla de

högt ställda kvalitetskraven vid konstruktion

och tillverkning. Säkerhetmarginalerna vid

kylmedelsförlust och nödkylning borde kvantifieras

bättre och om nödvändigt skärpas. Detta ansågs

kräva en väsentligt utökad insats på utveckling

av analysmetoder och på storskaliga experiment.

Problem i samband med reaktorinneslutningar

borde studeras ytterligare och tekniska förbätt-

ringar införas, såsom ventilerad inneslutning.

Det framhölls att väsentliga osäkerheter kvar-

stod när det gällde att uppskatta konsekvenserna

av en reaktorolycka, t ex för sambandet mellan

stråldos och biologisk verkan.
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3.4 Rasmussen-studien

De allmänna konstruktionskriterier, som före-

skrevs av AEC 1971 och modifierades med avseende

på reaktorernas nödkylning 1974, fick stor

betydelse för reaktorsäkerhetsforskningen. De

myndighetsstyrda forskningsprogrammen inriktades

på verifiering av säkerhetskraven, främst rör-

ande konstruktionsstyrande haverier. Forskningen

kom därför att domineras av stora värmetekniska

försök för demonstration av förlopp vid stora

rörbrott och av nödkylningens effektivitet.

Nödkylningskriterierna var ett exempel på den

deterministiska syn på reaktorsäkerhet, som då

omfattades av säkerhetsmyndigheterna. Under

början av 1970-talet började ett probabilistiskt

synsätt vinna insteg. Därmed erfordrades att ett

spektrum av haverier analyserades med avseende

på sannolikheter för olika händelsekedjor och

konsekvenser av däremot svarande utsläpp av

radioaktiva ämnen.

Som ett resultat av diskussionen kring reakto-

rernas nödkylning initierade AEC en riskvärde-

ringsstudie under ledning av N Rasmussen. Stu-

dien, som utkom 1975 (3401), innebar ett genom-

brott för tillämpningen av probabilistisk risk-

analys på reaktorsäkerhetsfrågor. Därmed gavs

möjlighet att kvantifiera betydelsen av olika

haveriförlopp och säkerhetshöjande åtgärder.

Forskningen kunde inriktas på att identifiera

' och klarlägga de mest betydelsefulla förloppen

och förbättra säkerheten hos haveribekämpande

och konsekvenslindrande komponenter och system.
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Få uppdrag av den amerikanska säkerhetsmyndig-

heten, NRC, genomfördes en kritisk granskning av

Resmussen-studien av en grupp forskare och

tekniker med olika åsikter om reaktorsäkerhet

under ledning av H E Lewis (3402). Gruppen fann

den probabilistiska riskanalysen som Rasmussen-

studien använt vara sund som metod och ett

väsentligt framsteg jämfört med tidigare meto-

der. Den borde utvecklas vidare och användas

mera vid säkerhetsgranskning under omständig-

heter där databasen var adekvat och trovärdiga

sannolikheter kunde användas i beräkningarna.

I sistnämnda avseende fann gruppen det vara

mycket svårt att balansera graden av optimism

och pessimism i Rasmussen-studiens sannolik-

hetsuppskattningar. Slutsatsen blev därför att

det var omöjligt att avgöra om sannolikheten för

härdsmältning var beräknad för högt eller för

lågt men att felmarginalen säkert var under-

skattad. Vidare ansåg man att Rasmussen-studiens

sammanfattning (Executive Summary) på ett dåligt

sätt återgav rapportens innehåll.

Som en följd av Lewis-gruppens kritik drog den

amerikanska säkerhetsmyndigheten (NRC) i en

uppmärksammad deklaration tillbaka i±n tidigare

rekommendation av Rasmussen-studiens sammanfatt-

ning. Man gav också instruktioner till sin

personal att använda studiens resultat med

försiktighet och med beaktande av osäkerhets-

marginaler som påpekats av Lewis-gruppen. Sam

tidigt startades forskningsprojekt för att

vidareutveckla metoden och förbättra dataunder-

laget.
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3» 5 Drifterfarenheter

Under 1970-talet har avsevärda erfarenheter från

lättvattenreaktorers succesivt ackumulerats.

Till säkerhetsföreskrifterna hör skyldighet för

det kraftföretag som innehar kärnkraftverk att

löpande rapportera till tillsynsmyndigheten om

onormala händelser, allt ifrån triviala fel-

funktioner till allvarliga olyckstillbud. Denna

incidentrapportering fyller en viktig funktion

för identifiering av säkerhetshöjande åtgärder

och inriktning av forskningen på väsentliga

problem.

Hittillsvarande drLfterfarenheter från kärn-

kraftverk med lättvattenreaktorer är goda så

till vida att ingen olycka inträffat som medfört

dödsfall eller allvarliga skador förorsakade av

radioaktiv strålning. Det övervägande antalet

incidenter har berott på fel i konventionella

komponenter, såsom värmeväxlare, pumpar och

ventiler, och varit av sådan karaktär att de

inte krävt avställning av reaktorn. Olyckstill-

bud och haverier har dock inträffat, de mest be-

kanta i Browns Ferry och Three Mile Island.

Kabelbranden i Browns Ferry intrräffade i mars

197 5 (3501) . Anläggningen har tre kokarreaktorer

om vardera 1067 MW elektrisk effekt, av vilka

två var i drift när olyckan hände. Den direkta

orsaken till branden var antändning av polyure-

tanskum som användes för tätning av luftläckor

vid kabelgenomföringar. Materialet antändes när

flamman från ett ljus som användes för att prova

tätheten drogs in i skummet genom luftdraget i

den läckande genomföringen. Elden fortplantade

sig till ett kabelfördelningsrum där den begrän-

sades och hölls under kontroll av ett släcknings-

system och manuella åtgärder.
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Skador uppstod genom kortslutning och jordkon-

takt sedan isoleringen bränts bort på ett stort

antal elektriska kablar för väsentlig utrustning,

Tillräckligt mycket av utrustningen förblev dock

manöverdugligt för att reaktorerna kunde hållas

under säker kylning och ställas av. Under två

perioder av händelseförloppet var nödkylsystemen

satta ur funktion, men dessa behövdes inte,

eftersom det aldrig var fråga om en olycka med

kylmedelsförlust. Inget utsläpp av radioakti-

vitet utöver de nivåer som hörde samman med

normal drift ägde rum.

Händelsen i Browns Ferry har medfört förstärk-

ning av brandskyddet för vitala säkerhetssystem.

Flera foskningsprogram för brandskydd i kärn-

kraftverk startades. I Sverige införde Asea-Atom

redan 1970 långtgående separationsprinciper för

säkerhetsrelaterade system. Systemen för t ex

nödkylning och resteffektkylning är konsekvent

uppdelade på fyra delsystem i skilda brandceller.

Två av de fyra delsystemen har i allmänhet

tillräcklig kapacitet för den avsedda säkerhets-

funktionen.

3.6 Three Mile Island

Den hittills allvarligaste reaktorolyckan in-

träffade i mars 1979 i aggregat 2 vid Three Mike

Island i närheten av Harrisburg, Pennsylvania.

Den kan karakteriseras som en LOCA-händelse

genom läckage i reaktorns primärsystem. Händel-

seförlopp och orsaker har klarlagts i flera

utredningar. Olyckan ledde till omfattande

härdskador men obetydliga utsläpp av radioaktiva

ämnen till omgivningen.

Den väsentligaste orsaken till olyckan var fel-

aktigt handlande från reaktoroperatörernas sida.

Till detta bidrog enligt Kemeny-kommissionens

utredning (3601) brister i
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uttildning

driftsinstruktioner

erfarenhetsåterföring

kontrollrumsutformning

I samband med olyckan konstaterades också oklar-

heter i rollfördelningen mellan myndigheter och

kraftföretag samt brister i beredskapsplaneringen

och kommunikationen med massmedia. Förutom att

olyckan initierades av en icke-återstängande säker-

hetsventil fungerade den tekniska utrustningen i

allt väsentligt som avsett.

Utredningen föreslog genomgripande förändringar

av organisation, föreskrifter och attityder

kring kärnkraftens säkerhetsfrågor. Av intresse

i detta sammanhang är dess rekommendation om

ökad säkerhetsforskning på bred front samordnad

med rnyndighheternas säkerhetsgranskning. Häri

ingår

fortlöpande säkerhetsgranskning av
reaktorer i drift

systematisk analys och återföring av
drifterfarenheter

analys av förlopp som kan leda till
allvarliga härdskador. Händelsekedjor
med utebliven funktion hos två eller
flera säkerhetssystem beaktas liksom
kopplade fel och mänsklig felfaktor

utveckling av bättre underlag för
realistisk operatörsträ.iing, feldiagnos
och kontrollrumsutformning

Man kan vänta sig att tyngdpunkten i den fortsatta

reaktorsäkerhetsforskningen kommer att förskjutas

från den nu dominerade inriktningen på verifiering

av säkerhetskrav för konstruktionsstyrande haverier

till en mera nyanserad riskanalys med särskild

hänsyn till sampelet mellan människa och maskin.

Härvid kommer erfarenhetsåterföring och återkom-

mande säkerhetsgranskning att spela viktiga roller.
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3.7 Sammanfattning

Reaktorsäkerhetsforskningen gick till en början

hand i hand med reaktorutvecklingen. Några

självständiga program för reaktorsäkerhetsforsk-

ning fanns inte.

I samband med att antalet reaktorer och deras

effektstorlek snabbt ökade, uppstod i slutet av

1960-talet i USA en diskussion kring reaktorernas

nödkylsystem. Den ledde till konstruktionskrite-

rier i början av 1970-talet, som fick stor

betydelse för foskningsprogrammens inriktning

över hela världen ända fram till dagsläget.

Rasraussen-studien 1975 markerar en milstolpe i

reaktorsäkerhetsforskningens utveckling. Senom

de metoder som där angavs, möjliggjordes en

kvantitativ behandling av reaktorsäkerhet.

Uppmärksamheten riktades på risker av andra

typer av haverier än stora rörbrott och på

betydelsen av kopplade fel och mänsklig fel-

faktor.

Olyckan vid Three Mile Island bekräftade på

ett dramatiskt sätt vad som antytts i Rasmussen-

studien. De efterföljande utredningarna påvisade

brister främst i den icke-tekniska reaktorsäker-

heten, såsom utbildning, föreskrifter och organsi-

sation. En ökad reaktorsäkerhetsforskning på

bred front samordnad med myndigheternas säker-

hetsgranskning föreslogs.
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4. REAKTORSÄKERHETSFORSKNING I UTLANDET

4.1 USA

Huvudlinjerna i det amerikanska forsknings-

programmet går tillbaka till en forskningsplan

som framlades 1970 av den dåvarande atomenergi-

kommissionen (AEC). Ansvaret för säkerhets-

forskningen övertogs 1974 av Nuclear Regulatory

Commission (NRC). Det övergripande målet angavs

vara att åstadkomma underlag för analys av

händelseförlopp vid hypotetiska reaktorolyckor

och för uppskattning av konsekvenserna av

sådana olyckor (4101). Med hypotetiska olyckor

avsågs haverier med mycket liten sannolikhet

men med potentiellt stora konsekvenser.

Enligt principen om djupförsvar indelades

programmet i fyra huvudområden:

systemteknik för säker konstruktion
och skydd av primärsystemets integritet

- värme- och strömningstekniska försök
för demonstration av förlopp vid hypo-
tetiska olyckor och nödkylsystemens
funktion

bränslestavsbeteende vid onormala
driftsituationer och verifiering av
gränsvärden för bränslesstavars tålig-
het

utveckling av datorprogram för beräk-
ning av haveriförlopp och konsekvenser.

Forskningen på primärsystemets integritet in-

riktades huvudsakligen på brottmekaniska

undersökningar av reaktortryckkärl, sprick-

bildning i rör samt icke-förstörande provnings-

metoder. Häri ingick provtryckning till brott

av en serie små och medelstora tryckkärl med

och utan konstgjorda defekter. Dessa försök
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visade att normenliga säkerhetsmarginaler mot

tankbrott är väl grundade. Ett annat betydelse-

fullt resultat var upptäckten att en begräns-

ning av föroreningar i tryckkärlsstål, främst

av koppar och fosfor, kunde väsentligt minska

stålats försprödning vid bestrålning.

Tyngdpunkten i NRCs forskningsprogram låg i

att genom värmetekniska försök i stor skala

söka bestämma säkerhetsmarginalerna vid en

hypotetisk olycka på grund av kylmedelsförlust

i härden, s k LOCA (Loss Of Coolant Accident).

På spelar nödkylsysteraets, ECCS (Emergency

Core Cooling £>ystem) , funktion en avgörande

roll. Motivet till att koncentrera insatserna

på LOCA-ECCS var att LOCA bedömdes vara det

allvarligast av de konstruktionsstyrande have-

rierna. Vissa tekniska frågeställningar kunde

endast besvaras genom experimentell demonstra-

tion.

Flera stora försöksanläggningar byggdes både

vid statliga laboratorier och reaktorindustrin.

Den största var LOFT (Loss Of Fluid Test), en

tryckvattenreaktor i skala 1:5 som uppfördes

vid den statliga forskningsstationen i Idaho.

En serie icke-nukleära försök har genomförts

i LOFT, som har gett och fortsätter att ge

värdefull information. Omfattande experiment

i andra försökskretsar har bidragit till att

skapa en databank av väldefinierat experimen-

tellt underlag för utvärdering av LOCA-ECCS.

Bränslets kapsling representerar den första

barriären mot spridning av radioaktiva klyv-

ningsprodukter. En viktig del av forsknings-

programmet inriktades därför på att fastställa

bränslestavsbeteende i haveristituationer.
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Programmet omfattade grundläggande studier av

bränslestavens beståndsdelar (kuts, gap och

kapsling), det integrala beteendet vid miss-

anpassning mellan effektutveckling och kylning

samt fenomen i samband med bränslesmältning.

Den viktigaste försöksanläggningen var PBF

(Power Burst Facility) i Idaho, där bränsle-

stavar kunde upphettas nukleärt under olika

betingelser. Bränslestavsforskningen har hit-

tills lett till att säkerhetsmarginaler kunnat

verifieras för flera av de krav som ställs vid

tillståndsgivning av kraftreaktorer. Som exempel

kan nämnas resteffektens avklingning efter

reaktoravstängning och oxidationshastigheten

vid reaktionen mellan zirkonium och vatten.

Slutprodukten av forskningen om värme- och ström-

ningstekniska förlopp och bränslestavsbeteende

är beräkningsmodeller för LOCA-ECCS i form av

verifierade datorprogram. Stora insatser har

ägnats åt att utveckla program för såväl totala

systemeffekter som detaljerat komponentbeteende.

Målet är att ha ett fullständigt, noga veri-

fierat programpaket 1981. Hittills har insats-

erna främst inriktats på systemprogrammet RELAP,

som tagits fram dels i en version för licens-

ieringsberäkningar med pessimistiska antaganden

på osäkra punkter, dels i en version med sanno-

likt mera realistiska antaganden.

Hög prioritet ges för närvarande åt utvecklingen

av det avancerade systemprogrammet TRAC, som

använder fysikaliskt riktigare modeller och

bättre numeriska lösningsmetoder än RELAP.

Under 1975 utvidgade NRC sitt forskningsprogram

med ytterligare tre områden (4102) :

.
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driftsäkerhet

lokaliseringssäkerhet

riskvärdering

Programmet för driftsäkerhetsforskning omfattar

brandskydd, åldringsfenomen i säkerhetsanknuten

utrustning, brusanalys samt mänskligt felhand-

lande. Brandskyddsforskningen har bland annat

medfört att kriterier för separation av kabel-

gravar i brandförsvarssyfte kunnat verifieras.

Vid studierna av åldringseffekter har man hit-

tills inte funnit några synergistiska effekter

av en LOCA-miljö jämfört med en sekvens av

isolerade miljöer när det gäller funktionen

hos säkerhetsanknutna komponenter och instrument.

Målen för forskningen om mänskligt felhandlande

är att förbättra operatörsutbildning och kon-

trollrumsutformning, att öka automatiseringen

av säkerhetsanknutna kontrollfunktioner och ta

fram statistiskt underlag för mänskligt fel-

handlande. Härvid studeras bland annat fördel-

ningen av funktioner mellan människa och maskin,

samt inverkan på prestationsförmågan av den

stress operatörspersonal kan utsättas för i

onormala driftsituationer.

Forskningsprogrammet för lokaliseringssäkerhet

omfattar studier av inverkan av jordskalv,

starka vindar och översvämningar på kravspeci-

fikationerna för kärnkraftverks förläggnings-

platser. Vidare tas underlag fram för utvärdering

av tekniska konstruktioner för att lindra effek-

terna av naturfenomen av olika slag. Alternativ

lokalisering såsom underjordsförläggning och

flytande pråmförläggning studeras.
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Programmet för riskvärdering är inriktat på

vidareutveckling av de metoder som användes i

Rasmussenstudien. Häri ingår förbättring av

konsekvensmodeller med avseende på meteorolo-

giska förhållanden och hälsoeffekter, förbätt-

ring av modeller för inverkan av jordbävning

och brand, för behandling av mänskligt felhand-

lande och fel av gemensam orsak.

NRCs mandat var från början uttryckligen begrän-

sat till verifierande forskning, dvs forskning

som behövdes som underlag för säkerhetsföre-

skrifter och tillståndsgivning. Från och med

1978 instruerades NRC att även initiera forsk-

ning på nya säkerhetssystem. I en ny forsknings-

plan (4103) ingår således projekt för studium

av alternativa koncept för nödkylning, inne-

slutning och resteffektkylning samt av för-

bättrad utrustning för reaktorövervakning och

operatörsagerande i haverisituationer.

På initiativ av kongressen tog NRC 1978 fram

en plan för bearbetning av generiska säkerhets-

problem (4104) . Härmed avses frågor som är

gemensamma för en viss typ eller klass av reak-

torer. Information om sådana problem kan komma

från forskningsresultat, drifterfarenheter och

myndigheternas säkerhetsgranskning. Identifie-

ringen av generiska problem kan leda till åt-

gärder av olika slag, t ex temporär effektreduk-

tion eller avstängning av reaktorer, initiering

av forskningsprojekt och formulering av säker-

hetsföreskrifter.

Reaktorsakerhetsforskning bedrivs även av kraft-

företag och tillverkande industri. Kraftföre-

tagens forskning administreras av EPRI (Electric

Power Research Institut*?) som genomför ett om-
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fattande, öppet forskningsprogram parallellt

och samordnat med NRCs (4105). EPRI har således

finansierat värme- och bränsletekniska försök

och programutveckling. Särskilt kan nämnas

modellförsök med huvudcirkulationspumpar under

LOCA-förhållanden. Gemensamt med NRC stöds

stora LOCA-ECCS försök vid General Electric

och Westinghouse.

Som en följd av Three Mile Island har EPRI

inrättat ett centrum för reaktorsäkerhetsanalys,

Nuclear Safety Analysis Center (NSAC). NSAC skall

bl a utarbeta åtgärdsprogram för generiska säker-

hetsprogram och genom systematisk riskanalys

bidra till att minska riskerna för framtida

reaktorolyckor. Kraftföretagen har också bildat

INPO (Institute of Nuclear Power Operation), som

planeras få en stab av 200 personer. INPO skall

bidra till att höja säkerhetsmedvetandet hos

kra.ftföretagen och förbättra relationerna till

säkerhetsmyndigheterna, bl a genom att utbilda

instruktörer för reaktoroperatörer, utarbeta

säkerhetsföreskrifter för reaktordriften och

beredskapsplaner för nödsituationer (4106).

Alla fyra amerikanska reaktorleverantörer har

omfattande program och resurser för reaktor-

säkerhetsforskning. Forskningen är i stor ut-

sträckning kringgärdad med industriell sekretess

på grund av dess utvecklingsinriktade karaktär.

Den är i hög grad inriktad på driftsäkerhets-

och tillförlitlighetsfrågor och på komponent-

utveckling. Betydande insatser görs också på

studium av förlopp vid hypotetiska reaktorolyckor

och utveckling av haveriförebyggande och kon-

sekvenslindrande komponenter och system.
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Omfattningen av reaktorsäkerhetsforskningen i

USA kan belysas av följande tabell som gäller

kostnader 1978 i milj dollar.

Finansiär

NRC

DOE (Department of Energy)

EPRI

Reaktorindustrin

Summa

Belopp (M$)

87

281'

35

65 2 )

215

1) Avser kostnader för drift av anlägg-
ningar.

2) Uppskattat belopp för 1976. Av det
totala beloppet avser ca 26 M$ arbeten
i samband med LOCA-ECCS.

4.2 Reaktorsäkerhetsforskning i andra länder

Flera andra länder har stora program för reaktor-

säkerhetsforskning, särskilt länder med egna

reaktorindustrier såsom Västtyskland, Frankrike

och Japan. Forskningens inriktning präglas av

de speciella förhållanden som råder i de aktuella

länderna. I Västtyskland som har en förhållande-

vis hög befolkningstäthet domineras forsknings-

programmet av inneslutnings- och förläggnings-

frågor. Ett huvudsyfte med det franska programmet,

som är koncentrerat till tryckvattenreaktorer,

är att utveckla en så ren reaktor som möjligt.

Följaktligen ägnas stora insatser åt att för-

hindra bränslefel och att säkerställa primär-

systemets integritet. I Japan, som har accep-

terat den amerikanska djupförsvarsstrategin,

ligger tonvikten på LOCA-ECCS, utsläppskontroll

och jordbävningssäkerhet.
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4 ^ 1 Västtyskland

Utvecklingen och omfattningen av det västtyska

forskningsprogrammet för reaktorsäkerhet fram-

går av följande tabell, som visar utgifter i

miljoner DM (4201).

Ar Utgift (MDM)

1969 5.0
1970 6.9
1971 16.3

1972 34.4
1973 37.3
1974 65.4

1975 85.8
1976 95.3
1977 121.0

Ansvaret för programmet ligger hos ministeriet

för forskning och teknologi. Forskningen genom-

förs dels vid statliga forskningsinstitut, dels

inom industrin. Planering, samordning och upp-

följning av forskningsprojekten sker genom det

statliga Gesellschaft fiir Reaktorsicherheit,

som assisteras av tekniska råd med representan-

ter för säkerhetsmyndigheterna, industrin,

forskningsinstitut och universitet.

Programmet är indelat i fyra huvudområden:

driftsäkerhet och tillförlitlighet

analys av haveriförlopp

radiologisk säkerhet

riskanalys.

Insatserna på driftsäkerhet och tillförlitlighet

domineras av utveckling av metoder för icke-

förstörande provning, främst ultraljudteknik,

samt materialfrågor för tryckbärande komponen-

ter, t ex sprickbildning i svetsade konstruk-

tioner.
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Området haveriförlopp har fem stora projekt

på programmet, nämligen:

Experimentell och teoretisk analys
av förlopp vid kylmedelsförlust och
nödkylning, speciellt inriktad på
karakteristiska drag i tyska tryck-
vattenreaktorer såsom samtidig inji-
cering av nödkylvatten på två ställen
i huvudcirkulationskretsen.

Modellförsök på fulltrycksinneslutningar
för tryckvattenreaktorer och tryckavlast-
ningsinneslutningar för kokarreaktorer.

Inverkan av jordbävningar, kemiska
explosioner och flygplanstörtning på
reaktorbyggnadens struktur.

Undersökningar av risker för brott i
tryckbärande komponenter och konsekven-
ser för inneslutningens integritet.

Studium av härdsmältningsförlopp, in-
kluderande smältning av bränslestavarna,
härdsmältans tillstånd och beteende i
reaktortanken, dess väg genom reaktor-
byggnaden, fissionsproduktfrigörelse
och mekanismer för bristning av inne-
slutningen.

Inom området radiologisk säkerhet studeras

frigörelse, transport och spridning av radio-

aktiva ämnen i syfte att minska stråldoser

på personal vid drift och underhåll och begränsa

omgivningseffekterna vid normal drift och

haverisituationer. Konceptstudier har bedrivits

för avveckling av kärnkraftverk och dosbelast-

ningar i samband därmed.

Området riskanalys omfattar metodutveckling,

datasamling och tillämpning i en reaktorsäker-

hetsstudie för västtyska förhållanden. Speciell

uppmärksamhet ägnas åt behandlingen av kopplade

fel och av reaktorinneslutningens hållfasthet

i haverisituationer.
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Ett omfattande forskningsprogram genomförs vid

den nedlagda experimentreaktorn HDR (Heissdampf-

reaktor). Där studeras bland annat reaktorns

beteende vid simulerade jordbävningslaster,

belastningar på primärkrets och inneslutning

vid LOCA, samt tillförlitlighet hos icke-förstör-

ande metoder för provning av tryckbärande kompo-

nenter .

4 ..2.2 Frankrike

När Frankrike under slutet av 1960-talet över-

gick från grafitreaktor- till lättvattenreaktor-

teknik kunde ett reaktorsäkerhetsforskningsprogram

organiseras relativt snabbt genom de erfarenheter

och resurser som den statliga atomenergikommis-

sionens forskningsstationer besatt. Programmets

utveckling och omfattning framgår av följande

tabell där beloppen är angivna i miljoner dollar

(4204).

År Utgifter Investeringar

1972 8.1
1973 11.5
1974 14.4 4.7

1975 29.1 10.1
1976 34.1 7.9
1977 37.6 8.5

1978 44 6.0
1979 45 4.0
1980 50 3.7

Utgifterna t o m 1975 är i löpande penningvärde

och för tiden därefter i 1977 års prisnivå. Till

beloppen i tabellen skall läggas kostnader för

reaktorsäkerhetsforskning, som finansieras av

det statliga franska kraftföretaget och av den

tillverkande industrin.
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Det franska programmet är inriktat på tryck-

vattenreaktorer och skall ge möjlighet till en

oberoende bedömning av centrala säkerhetsproblem

såsom bränslets och kapslingens, primärkretsens

och inneslutningens integritet.

Insatserna på några av de största programområdena

belyses av nedanstående tabell.

Projekt

Fissionsproduktfrigörelse

Bränslebeteende vid LOCA

Icke-förstörande prov-
ning smetoder

Värmetekniska försök
LOCA-ECCS

Pumpegenskaper vid LOCA

Jordbävningseffekter

Riskanalys

Till ovanstående kostnader kommer driftkostnader

för anläggningar som uppgår till ca 20 M$ per år.

Period

1975—80

1977—82

1971—81

1974—30

1976—78

1976—81

Kontinuerligt

Kostnad
(M$)

2

30

8

12

4

10

1 per

Vid mitten av 1978 hade Japan 8 tryckvattenreak-

torer och 11 kokarreaktorer i drift med en samman-

lagd effekt av 12 000 MWel. Japan har ett mång-

sidigt forskningsprogram för reaktorsäkerhet

(4203). Utgifterna 1978 uppskattas motsvara

50 - 60 M$. Större delen av forskningen genom-

förs vid det statliga forskningsinstitutet JAERI

(Japanese Atomic Energy Research Institute) och

vid Nuclear Engineering Test Center, som är en

av staten och industrin gemensamt ägd provnings-

station.
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Vid JAERI finns bland annat en speciell reaktor,

NSRR (Nuclear Safety Research Reactor), för stu-

dium av bränslebeteende vid hastiga typer av

haverier. Sedan 1968 genomförs ett program för

studium av kylraedelsförlust och nödkylning i en

försöksanläggning kallad ROSA (Rig Of Safety

Assessment). ROSA-II programmet var inriktat på

tryckvattenreaktorer och slutfördes 1977.

ROSA-III avser kokarreaktorer och beräknas pågå

till 1981.

Vid Nuclear Engineering Test Center utförs bland

annat seismisk provning av reaktorkomponenter på

ett skakbord med en maximal kapacitet av 1 000 ton

där både horisontella och vertikala accelerationer

kan åstadkommas samtidigt. Där finns också anlägg-

ningar för fullskaleprov av bränsle, ånggenera-

torer och ventiler.

4.3 Internationellt samarbete

4.3.1

Självfallet är det av stort intresse för olika

länder att samordna sina insatser på att reglera

och förbättra reaktorsäkerheten. Inte minst på

forskningens område förekommer därför ett om-

fattande internationellt samarbete. Det tar sig

uttryck i bilaterala och multilaterala avtal om

utbyte av information och teknik eller deltagande

i projekt, framför allt stora verifierande försök.

Genom att flera parter går samman kan dubbel-

arbete undvikas och kostnaderna nedbringas för

de deltagande länderna.

Flera avtal om utbyte av teknik och deltagande i

projekt har kommit till stånd genom International

Energy Agency (IEA). För närvarande deltar 14

nationer i IEAs samarbete på reaktorsäkerhets-

forskning. Under IEAs paraplyavtal är flera stora
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projekt i *JSA, Västtyskland, Japan och Sverig«

(Marviken) tillgängliga för deltagande. I Mar-

viken har tre stora projekt genomförts i inter-

nationellt samarbete. Projekten beskrivs närmare

i kap 8.

Som ett annat exempel kan nämnas samarbetet

[_" mellan USA, Västtyskland och Japan på tredimen-

sionella effekter vid nödkylning av reaktorhärden

efter kylmedelsförlust i en tryckvattenreaktor.

I Västtyskland byggs en 180° sektor av utrymmet

ovanför härden ("upper plenum") i full skala för

studium av fördelningen av ånga och vatten under

återflödningsfasen vid nödkylningsförloppet. I

Japan kommer på motsvarande sätt strömningsför-

hållandena i härden att studeras i en för ända-

målet särskilt uppbyggd anläggning. USA kommer

att bidra med avancerad instrumentering och analys

av försöken med datorprogrammet TRAC. Projekten

genomförs under 1978 - 84 och uppskattas kosta

200 M$.

IEA stöder i samverkan med OECDs organ för kärn-

energi, Nuclear Energy Agency (NEA), utgivningen

av en årlig förteckning av forskningsprojekt på

reaktorsäkerhetsområdet i OECD-länderna. Förteck-

ningen publiceras av NEAs Committee on the Safety

of Nuclear Installations, CSNI. Den senaste utgåvan

omfattar beskrivningar av mer än 500 forsknings-

projekt på lättvattenreaktorers säkerhet (4301).

CSNI anordnar konferenser och organiserar arbets-

grupper kring specifika ämnesområden. Sedan 1974

har CSNI administrerat en serie beräkningar på

värme- och strömningstekniska standardfall. Beräk-

ningarna har gjorts med datorprogram, som används

i deltagarländerna för analys av förlopp vid kyl-

medelsförlust och nödky]ning, på ett antal väl

definierade experiment. Resultaten har jämförts

och förekommande avvikelser diskuteras i syfte
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att uppnå bättre förståelse för programmens för-

måga att förutsäga verkliga händelseförlopp. På

senare tid har CSNIs standardfallberäkningar ut-

sträckts till att även omfatta reaktorinneslut-

ningars beteende vid onormala belastningar.

Att annat exempel på CSNIs verksamhet är det

internationella programmet FISC (Plate Inspection

Steering Committee) för icke-förstörande provning

av tryckbärande komponenter, speciellt i samband

med driftinspektion av reaktorns primärkrets.

27 organisationer i 10 länder deltar med tillämp-

ning av standardmetoder för ultraljudprovning på

tjocka stålplåtar som sänts runt till de del-

tagande organisationerna. Därefter har plåtarna

skurits upp för metallografisk analys där den

exakta förekomsten av defekter skall kartläggas.

Härigenom ges möjlighet till jämförelse mellan

provningsresultat och verklig defektförekomst.

Vid OECDs reaktorprojekt i Halden, som pågått

sedan 1960, har forskningsprogrammet fått en allt-

mer säkerhetsteknisk inriktning. Flera deltagar-

länder har instrumenterade bränslepatroner i

reaktorn för studium av bränslets och kapslingens

dimensionsförändringar under olika driftbetingel-

ser. Nya metoder för datorbaserad reaktorövervak-

ning och kontroll studeras i syfte att förbättra

driftsäkerheten hos lättvattenreaktorer.

EG-länderna samarbetar på reaktorsäkerhetsområdet

bland annat för harmonisering av säkerhetskrite-

rier och deras tillämpning i medlemsländerna.

Genom sitt atomenergiorgan Euratom driver EG

fyra gemensamma forskningscentra, vars verksamher

i stor utsträckning är inriktad på reaktorsäkerhet.

Vid det största centret i Ispra (Italien) genomförs

bland annat värmetekniska försök och analyser i

samband med kylmedelsförlust och nödkylning i
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tryckvattenreaktorer samt experimentella under-

sökningar av härdsmältors egenskaper.

£^3^2 Nordisktsamarbete

t

Ett Nordiskt Kontaktorgan för Atomenergifrågor

(NKA) bildades redan 1957 av de nordiska ländernas

regeringar för att svara för kontakt mellan atom-

forskningsinstituten i Danmark, Finland, Norge och

Sverige. På NKAs initiativ tillsatte dessa insti-

tut 1968 en permanent Nordisk Atomkoordinerings-

kommitté (NAK). NAK organiserade en serie sam-

arbetsprojekt med säkerhetsteknisk anknytning,

såsom värme- och strömningstekniska försök i full-

skale-bränslepatroner (FRIGG-projektet), utveck-

ling av datorprogram för dynamiska förlopp i

reaktorhärden (ANDYCAP-programmet) samt experi-

mentell och teoretisk analys av detaljerade ström-

ningsförhållanden i en bränslepatron (Skandinaviskt

Delkanalanalys Samarbete, SDS-projektet).

I NAKs regi bildades en nordisk haverigrupp som

lade grunden till det som senare blev en serie

fristående internationella säkerhetsförsök i

Marviken. På samma sätt initierades samarbete

mellan de nordiska atomforskningsinstituten på

värmetekniska försök och programutveckling i

samband med kylmedclsförlust och nödkylning, det

s k NORHAV-projektet. Genom avtal med den

amerikanska säkerhetsmyndigheten NRC 1976 kunde

de nordiska länderna delta i LOFT-projektet i

utbyte mot information från NORHAV. NORHAV-

projektet beskrivs närmare i kap 8.

På NKAs initiativ upprättade de fyra nordiska

länderna 1970 ett avtal om en Nordisk Arbetsgrupp

för Reaktorsäkerhet, NÄRS. Den publicerade 1975

en rapport med rekommendationer om vad tillsyns-

myndigheterna bör kräva för att kunna bedöma en

reaktors säkerhet. NÄRS har också utarbetat grund-

läggande säkerhetskriterier för reaktorer och ut-
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format krav till beredskapsplaner. Ett förslag

har framtagits om hur myndigheterna i de nordiska

länderna skall sörja för ömsesidig information om

nukleära anläggningar som byggs nära gränsen till

ett annat nordiskt land.

Ett utvidgat nordiskt samarbete på kärnsäkerhets-

området inleddes 1977 baserat på förslag som

framtagits av en särskild arbetsgrupp på uppdrag

av NKA. Det utvidgade samarbetet, som löper till

årsskiftet 1980/81, omfattar sex projekt varav tre

avser reaktorsäkerhetsforskning:

kvalitetssäkring, i syfte att anpassa
utländska regler och erfarenheter till
nordiska förhållanden och skapa en lik-
formig nordisk praxis

kontrollrumsutformning, som omfattar
behandling av säkerhetsmässiga aspekter
och formulering av riktlinjer för urval
och utbildning av reaktoroperatörer,
mänsklig tillförlitlighet och kontroll-
rumsutformning vid användning av datorer

radioekologi, inriktad på att samordna
forskning i de nordiska länderna för
att uppnå en mera pålitlig bedömning av
biologiska transportmekanismer för
radioaktivitet.

Det utvidgade nordiska samarbetet beviljas sär-

skilda medel från det nordiska ministerrådets

projektbudget. Till och med 1979 har 6.9 miljoner

norska kronor anslagits. För 1980 beräknas

5 miljoner norska kronor.
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4 .4 Sammanfattning

Forskningen på lättvattenreaktorers säkerhet

har ökat snabbt under 1970-talet, särskilt i

länder med egna reaktorindustrier. Följande

tabell ger en uppfattning om kostnader i olika

länder år 1978. Beloppen anges i miljoner dollar,

Kostnad (M$)

USA 210 - 220

Västtyskland 50 - 60

Japan 50 - 60

Frankrike 20 - 30

Storbritannien 15 - 25

Euratom 10 - 15

Forskningen domineras av program som initierades

i början och mitten av 1970-talet och beräknas

pågå till mitten av 1980-talet för demonstration

och verifiering av förlopp vid kylmedelsförlust

och nödkylning. Ackumulerade drifterfarenheter

och nya metoder för säkerhetsanalys har gett en

mera nyanserad syn på reaktorsäkerheten och en

delvis ny inriktning av forskningen.

Bland annat på grund av de höga kostnaderna,

framför allt för storskaliga värmetekniska för-

sök och bränsleundersökningar, förekommer ett

omfattande internationellt samarbete. Nordiskt

samarbete har etablerats i form av gemensamma

projekt med utnyttjande av de nordiska forsk-

ningsinstitutens resurser.
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5. REAKTORSÄKERHETSFORSKNING I SVERIGE

5.1 Omfattning

Under 1950- och 1960-talen bedrevs reaktorsäker-

hetsforskningen i Sverige liksom i andra länder

som en del av konstruktions- och utvecklings-

arbetet på de första kraftreaktorerna. I Sverige

hade AB Atomenergi ansvar för utvecklingen av

Ågesta- och Marviken-reaktorerna. Medel för ut-

vecklingsarbetet utgick genom direkta stats-

anslag. Tillstånd om uppförande och drift lämna-

des av regeringen bl a med stöd av yttrande från

delegationen för atomenergifrågor och dess

reaktorförläggningskonunitté.

På hösten 1971 begärde Atomenergi särskilda medel

för att möjliggöra ökade insatser på kärnkraftens

säkerhets- och miljöfrågor. I anslagsskrivelsen

framhölls att den kraftiga ökningen av aggregat-

storleken och utvecklingen mot mera avancerade

prestanda accentuerade säkerhetsproblemen. Bl a

föreslogs nödkylningsförsök i Studsvik och inne-

slutningsförsök i den nedlagda Marviken-reaktorn.

Med anledning av anslagsskrivelsen inledde

industridepartementet överläggningar med Atom-

energi och kraftföretagen om ett särskilt forsk-

ningsprogram för åren 1973 - 1976. överläggning-

arna resulterade i dels ett avtal mellan kraft-

företagen (Statens Vattenfallsverk, Oskarshamns-

verkets Kraftgrupp AB och Sydsvenska Kraftaktie-

bolaget) om finansiering av programmet, dels ett

avtal mellan AB Atomenergi och staten om Atom-

energis medverkan i programmets genomförande.

Regeringen inrättade delegationen for forskning

rörande kärnkraftens säkerhets- och miljöfrågor

(Dsf eller KÄRNSÄKFORSK) för att planera och

administrera programmet. Verksamheten inleddes

i oktober 1972.
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Under budgetåren 1973/74 och 1974^75 beviljade

statsmakterna särskilda medel till säkerhets-

arbeten vid AB Atomenergi. Medlen avsåg insatser

på säkerhetsprojekt i Marviken, bränsleundersök-

ningar, omgivningseffekter samt värmetekniska

försök och programutveckling i samband med kyl-

medelsförlust och nödkylning.

KÄRNSÄKFORSK avslutade sin verksamhet med utgången

av år 1975. Ansvaret för den del av den fortsatta

reaktorsäkerhetsforskningen som rörde reaktorer i

drift eller under uppförande övergick då till

kärnkraftinspektionen. För planering och administra-

tion av programmet svarade inspektionens forsknings-

enhet med en rådgivande forskningsnämnd.

Sådan säkerhetsforskning som inte naturligen föll

inom kärnkraftens ansvarsområde, såsom långsiktigt

inriktad forskning och utveckling av nya säker-

hetssystem, tillfördes det statliga energiforsk-

ningsprogrammet under administration av nämnden

för energiproduktionsforskning (NE). övergångsvis

ingick i NEs ansvarsområde även viss forskning

rörande strålskyddsfrågor och radioekologi.

Ansvaret för forskningen inom radioekologiom-

rådet överfördes från 1 juli 1976 till statens

strålskyddsinstitut.

Omfattningen av den av statliga myndigheter

administrerade säkerhetsforskningen under budget-

åren 1972/73 - 1979/80 framgår av Tabell 5.1.

Finansieringen av kärnkraftinspektionens och

strålskyddsinstitutets reaktorsäkerhetsforsk-

ningsprogram sker genom årliga avgifter från

kraftföretagen för varje reaktor, för vilken

koncession beviljats.



Tabell 5.1

Medel för reaktorsäkerhetsforskning under budgetåren 1972/73 - 1979/80 i milj kronor

Myndighet 1972/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80

KÄRNSÄKFORSK1} 5.3 3.6
2)Särskilda statsanslag - 2.5

Kärnkraftinspektionen3)

Nämnden för energi-
produktionsforskning

Strålskyddsinstitutet

Totalt 5.3 6.1 20.1 19.0 25.2 31.8 31.4 36.2

Beslutade uppdrag inkl administration (5101)

2) Beviljade medel (5102)

3) Källa: (5103)

4) Beviljade medel (5102)

5) Prognos (5104)
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Viss säkerhetsinriktad forskning har sedan år

1972 bedrivits inom samarbetsavtal (från 1977/78

kollektivforskningsavtal) mellan AB Atomenergi

och kraftindustrin. Insatserna har bl a omfattat

utnyttjande av R2-reaktorn för bestrålningsför-

sök med bränsle och kapslingsmaterial, undersök-

ningar av konstruktionsmaterial och reaktorkemi

samt värmetekniska försök och programutveckling.

Kostnaderna för dessa arbeten har till lika delar

bestridits av kraftindustrin och staten genom

AB Atomenergi. De totala kost»aderna för säker-

hetsinriktad forskning inom avtalen under 70-talet

har uppgått till cirka 100 milj kronor, varav

cirka 35 milj kronor utgjort bestrålningskostna-

den.

Forskning och utveckling på reaktorsäkerhets-

området har dessutom med egen finansiering be-

drivits vid Asea-Atom och kraftföretagen i samband

med konstruktion och drift av reaktoranläggning-

arna. Omfattningen av dessa insatser är svår att

bedöma. Resultaten ger sig till känna bl a som

underlag för verifiering av säkerhetskrav,

effektivare säkerhetssystem och förbättrau

driftsäkerhet.

De totala kostnaderna för svensk reaktorsäker-

hetsforskning under 1970-talet kan således upp-

skattas till cirka 275 milj kronor exklusive

egenfinansierad forskning hos den tillverkande

industrin och kraftföretagen.

5.2 Inriktning

Under 1950- och 1960-talet var säkerhetsarbetet

i första hand inriktat på förläggningsfrågor

och bedömning av risker för spridning av radio-

aktivitet från en reaktorolycka. I koncessions-

ansökan för Ågesta-reaktorn (5201) som lämnades

av AB Atomenergi i början av 1957 utreddes frågan
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om reaktorers lokalisering och inneslutning

huvudsakligen på basis av material som publi-

cerats vid 1955 års Genéve-konferens. I samband

med en offentlig utredning om beredskap mot

atomenergiolyckor genomförde Atomenergi under

1958 en studie av tänkbara olyckor och deras

förlopp och verkningar (5202) . I koncessions-

ansökan för Marviken-reaktorn och reaktorför-

läggningskommitténs yttrande (5203) beskrevs på

ett realistiskt sätt förlopp vid haveri genom

rörbrott med kylmedelsförlust och nödkylning.

Under 1960-talet började lattvattenreaktorer att

studera3 i Sverige jämsides med arbetet på

Marviken-reaktorn. År 1965 lämnade ASEA offert

på Oskarshamn 1. Avtal träffades om samarbete

mellan ASEA och Atomenergi för utvecklingsarbete

på lattvattenreaktorer. Grundläggande fenomen och

mekanismer för bränsle och kapsling, brottmekanik

och korrosion, tvåfasströmning etc var gemensamma

för de båda reaktortyperna. De resurser som skapats

och de resultat som vunnits under 50- och 60-

talets utvecklingsarbete på Ågesta och Marviken

kunde mer eller mindre direkt omsättas på säker-

hetsarbetet för lattvattenreaktorer.

Omkring 1970 etablerades formella säkerhetskrav i

USA för konstruktion av lattvattenreaktorer.

Säkerheten vid kylraedelsförlust och nödkylning

blev föremål för en livlig debatt som gav upphov

till stort upplagda forskningsprogram i flera

länder. I Sverige initierade KÄRNSÄKFORSK efter

svenska förhållanden stora insatser på värme-

tekniska försök och programutveckling. Marviken-

anläggningen utnyttjades för storskäliga, inter-

nationella projekt för studium av inneslutningens

beteende vid ett rörbrottshaveri. Värmetekniska

kretsar byggdes i Studsvik för simulering av
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förlopp i kokarreaktorers bränslepatroner vid

kylmedelsförlust och nödkylning.

En betydande del av den svenska säkerhetsforsk-

ningen betingades av R2-reaktorn med tillhörande

laboratorier för bränsle- och materialundersök-

ningar. Där genomfördes bestrålningsförsök och

efterbestrålningsundersökningar för studium av

bränslebeteende under stationära och transienta

förhållanden. Mekanismer för kapslingsbrott och

fissionsproduktfrigörelse kartlades. Brottseghet

i tryckkärlsstål samt spänningskorrosion och

korrosionsutmattning i rostfritt stål studerades.

Probabilistiska metoder för säkerhetsanalys

introducerades i Sverige av närförläggningsutred-

ningen (5204) och fick sitt internationella genom-

brott genom Rasmussen-studien (5205). Därmed

lades grunden till en mera nyanserad säkerhets-

analys som tillät kvantitativa utsagor om reaktor-

säkerhet. Uppmärksamheten fästes på andra haveri-

förlopp än stora rörbrott, och på betydelsen av

kopplade fel och mänskligt felhandlande. Denna

utveckling återspeglades i det svenska forsknings-

programmet. Riskstudier av Barsebäck 2 och Fors-

mark 3 genomfördes. Driftpersonalens arbetssitua-

tion och nya metoder för driftövervakning, stör-

ningsanalys och kontrollrumsutformning studerades.

Under 1970-talet började avsevärda drifterfaren-

heter frånkärnkraftverktn att ackumuleras. Det

blev uppenbart att det övervägande antalet

onormala händelser förorsakades av konventionella

fel. Den s k vardagssäkerheten kom i blickpunkten.

Stora insatser gjordes på metoder att försäkra

sig om kvalitet hos komponenter och system.

Analys av drifterfarenheter blev ett viktigt

medel för säkerhetshöjande åtgärder.
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Händelsen i Three Mile Island visade framför allt

på behov av förbättrad erfarenhetsåterföring,

utvidgad analys av förlopp vid små läckage i

reaktorns primärsystem, mer ändamålsenliga

kontrollrum samt förbättrad utbildning och träning

av reaktoroperatörer. Den svenska reaktorsäker-

hetsutredningen (5206) har bl a på dessa punkter

föreslagit ett antal åtgärder och i samband där-

med en förstärkning av forskningsresurserna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska

reaktorsäkerhetsforskningen haft en förhållandevis

bred inriktning men varit kvantitativt sett liten

vid en internationell jämförelse (se avsnitt 4.6).

Forskningsprogrammet har i stor utsträckning varit

inriktat på att komplettera utländska insatser och

anpassa utländska rön till svenska förhållanden.

I vissa fall har självständiga insatser för svenska

reaktorkonstruktioner varit nödvändiga.

5.3 Strukturering

I den följande redovisningen av svensk reaktor-

säkerhetsforskning används en indelning i fyra

huvudområden:

säkerhet vid normal drift (kap 6)

radioaktivitet och strålskydd (kap 7)

haveriförlopp och säkerhetssystem (kap 8)

riskanalys (kap 9)

Normal reaktordrift innefattar störningar som

kan inträffa flera gånger per år men som inte

leder till betydande utsläpp av radioaktivitet.

Forskningen på detta område syftar till att ge

underlag för konstruktionskriterier, provnings-

metoder, kvalitetssäkringsprogram, driftföre-

skrifter, underhållsplanering, komponentutveck-

ling, operatörsutbildning m m.
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Under rubriken radioaktivitet och strålskydd

beskrivs forskning om frigörelse, transport, av-

skilj ning och utsläppsövervakning av radioaktiva

ämnen, huvudsakligen vid normal reaktordrift.

Omgivningseffekter behandlas inte i detta samman-

hang.

I kap 8 redovisas insatser för studium av haveri-

förlopp och funktion hos haveribekämpande och

konsekvenslindrande system. Syftet med denna

forskning har främst varit att verifiera före-

skrivna säkerhetskrav. På detta område har tyngd-

punkten av 1970-talets reaktorsäkerhetsforskning

legat både i Sverige och utomlands. Under senare

år har även nya säkerhetssystem studerats.

Kap 9 behandlar metoder och data för probabilis-

tisk riskanalys. Målet för denna forskning är att

förbättra möjligheterna till kvantitativ värdering

av reaktorsäkerhet och säkerhetshöjande åtgärder.

I detta sammanhang redovisas också studier av

härdsmältors uppkomst och egenskaper samt inne-

slutningens beteende i samband med härdsmältning.
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6. SÄKERHET VID NORMAL DRIFT

6.1 Bränsle och kapsling

Bränslet och kapslingen utgör den första barriären

mot spridning av radioaktivitet. Att bevara

bränslestavarnas integritet under olika drift-

betingelser är således av primär betydelse för

reaktorsäkerheten. Bränslets funktion påverkar

direkt reaktorns tillgänglighet och effektproduk-

tion. Det finns därför också starka ekonomiska

motiv att förhindra uppkomsten av bränslefel.

Bränslestavens väsentliga beståndsdelar är kuts,

gap och kapsling, se Figur 6.1.1. Kutsarna är ca

15 mm långa cylindrar av urandioxid, UO«, med

8-10.5 mm diameter. De framställs genom press-

ning och sintring av pulver till en täthet av

93-96 % av den teoretiska. Urandioxid är ett

keramiskt material med en smältpunkt av ca

2 800°C. Värmeledningsförmågan är förhållandevis

låg och försämras med ökande temperatur och

utbränning.

Gapet har i färskt bränsle en storlek av ca

0.2 mm vid rumstemperatur och fylls med helium.

Under bränslets utbränning förändras gapets

storlek på grund av volymförändringar hos kuts-

arna och sammansättningen av gasen i gapet på

grund av frigörelse av gasformiga klyvnings-

produkter. För att förhindra att ett alltför

högt inre övertryck byggs upp rinns utrymmen i

bränslestavarnas ändar, s k fissionsgaskammare.
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FIG, 6.1.1 GENOMSKÄRNING AV BRÄNSLESTAV

FÖR LÄTTVATTENREAKTOR
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Kapslingen är ett cylindriskt rör av en zirkonium-

legering, Zircaloy, med en tjocklek av 0.6-0.8 mm.

Zircaloy har hög hållfasthet och god korrosions-

resistens. Kapslingen görs i kokarreaktorer

självbärande så att den motstår kylmediets yttre

övertryck eller (i tryckvattenreaktorer) kollap-

sibel, så att den under drift kryper mot kuts-

pelaren. Under inverkan av neutronstrålning

förändras Zircaloyens egenskaper, vilket måste

beaktas vid dimensioneringen av kapslingen.

Bränslestavens beteende beror på ett mycket

komplicerat sätt av metallurgiska, mekaniska,

tenniska och kemiska faktorer under inverkan av

fission och strålning. Vid dimensioneringen

eftersträvas största möjliga effektproduktion

per viktsenhet uran utan att kapslingens integritet

äventyras. Detta åstadkoms bl a genom begränsning

av det högsta tillåtna ytvärmeflodet. Kravet på

kapslingens integritet vid hypotetiska olyckor

kan också vara begränsande.

Utbränningen bestäms huvudsakligen av reaktor-

fysikaliska och metallurgiska överväganden. För

närvarande dimensioneras bränslet i tryckvatten-

reaktorer för en medelutbränning av 33 MWd/kg U

och i kokarreaktorer 27.5 MWd/kg U. Motsvarande

maximala utbränningar är ca 48 och 40 MWd/kg U.

På grund av stigande uranpriser finns en strävan

att höja utbränningen, om detta kan ske utan att

antalet bränslefel ökar.

Bränslefel kan vara systematiska och bero på

olämplig konstruktion, tillverkning eller drift,

eller tillfälliga som en följd av statistiska

variationer i materialegenskaper, defektföre-

komster m m. De systematiska felen kan åtgärdas

genom modifierad konstruktion och tillverkning

och detaljerade driftföreskrifter. Förekomsten
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av tillfälliga fel kan begränsas genom noggrann

material- och tillverkningskontroll och adekvata

säkerhetsmarginaler vid dimensioneringen.

6̂ 2 Målsättning

För att förhindra uppkomsten av bränslefel krävs

kunskap om grundläggande fenomen och mekanismer

för bränslets beteende under olika driftbetingel-

ser. Sådan kunskap kan endast förvärvas genom

experimentella undersökningar och drifterfaren-

heter. Härför erfordras bestrålningsförsök under

kontrollerade förhållanden och efterbestrålnings-

undersökningar, där det bestrålade bränslet

analyseras. Bränslestudier blir kostsamma därför

att de kräver realistisk reaktormiljö och strål-

skyddad, avståndsmanövrerad hantering av bestrålade

prover.

På grundval av erfarenhetsrön och teoretiska

överväganden kan modeller för bränslestavens

funktion uppställas, vars giltighet måste prövas

mot experiment. Från strikt reaktorsäkerhets-

synpunkt kan målet sägas vara att kunna förutse

bränslets beteende vid haverisituationer, dvs

under transienta förhållanden. För att detta

skall vara möjligt måste bränslets tillstånd vid

stationära förhållanden vara känt i den meningen

att tillförlitliga modeller för bränslestavens

funktion vid normal drift existerar. Detta är

ännu knappast fallet. Huvuduppgiften för bränsle-

forskningen är därför tills vidare att nå ökad

förståelse för bränslebeteende och felmekanismer

vid normal drift.

Viktiga deluppgifter av stor säkerhetsteknisk

betydelse är fastställande av gränsvärden för

ytvärmeflodet då kylningen radikalt försämras,

det s k kritiska ytvärmeflodet, samt bestämning
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av resteffektens storlek och avklingning efter

reaktoravstängning. På dessa områden har väsent-

liga framsteg gjorts under senare år.

Den svenska bränsleforskningen bedrivs i allt

väsentligt vid Studsvik och Asea-Atom. Arbetena

i Studsvik utförs i stor utsträckning inom ramen

för kollektivforskningsavtal med industrin och

kraftföretagen samt i form av internationella

projekt. Resultaten av dessa arbeten är inte

allmänt tillgängliga. Den fortsatta redogörelsen

behandlar huvudsakligen sådana projekt som

finansierats av kärnkraftinspektionen och nämnden

för energiproduktionsforskning.

6.1.3 Bestråiningsförsök och efterbestrålnings-

undersökningar

Sverige har genom materialprovningsreaktorn R2

och de aktiva laboratorierna med "heta celler" i

Studsvik goda resurser för bränsleundersökningar.

R2 ger möjlighet till bestrålning av bränsleprover

under realistiska förhållanden med avssende på

värmebelastning, utbränning och neutrondos. I de

heta cellerna kan de starkt radioaktiva bränsle-

proverna hanteras och analyseras efter bestrål-

ning inklusive bränslepatroner från kraftreaktorer

i drift.

Efterbestrålningsundersökningarna omfattar bland

annat visuell inspektion med stereoperiskop,

varigenom synliga defekter kan observeras och

fotograferas i upp till 90 gångers förstoring. I

en speciell mätrigg kan nogranna dimensionsmät-

ningar utföras. Kapslingsdefekter kan lokaliseras

med virvelströmmätning. Genom neutronradiografi

kan t ex onormal sprickbildning i kutsarna

konstateras. Den axielle effektfördelningen

bestäms genom mätning av den gammastrålning som

utsänds av vissa klyvningsprodukter.
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I anslutning till indikationer från undersökningar

enligt ovan utkapas prover för inspektion av

kapslingens insida, preparering av metallo-

grafiska prov, makro- och mikroskopisk fotogra-

fering m m. Vid intressanta anvisningar kan

prover uttas för strukturundersökning med svep-

elektronmikroskop och mikrosond.

I Figur 6.1.2 visas en sektion genom en bestrålad

U02~kuts. Ytterst syns en tämligen oförändrad

kornstruktur. Innanför denna zon har strukturen

ombildats genom korntillväxt. Mellan kornen

finns porer och längst in ett hål. Kraftiga

sprickor genomkorsar kutsen. Orsaken till dessa

förändringar är den kraftiga temperaturgradienten

och, vad porerna beträffar, bildningen av gas-

formiga klyvningsprodukter.

6±1^4 Bränsleförtätning

Vid tillverkning av bränslekutsar eftersträvar

man en något lägre täthet än den teoretiskt

möjliga för att ge plats åt klyvningsprodukter

som bildas vid bränslets bestrålning. Färskt

bränsle innehåller därför en fördelning av små

porer med en diameter av ca 1 nm. I början på

1970-talet upptäckte man i några reaktorer i USA

att bränslets volym minskade efter en tids

drift. Eftersom en sådan bränsleförtätning kunde

ha säkerhetsmässiga implikationer startades en

omfattande verksamhet för att utröna orsakerna.

Bl a planerade de amerikaska kraftföretagens

forskningsorganisation EPRI ett projekt, till

vilket 11 företag anslöt sig, däribland Asea-

Atom med stöd av KÄRNSÄKFORSK. Projektet genom-

fördes under åren 1973-75 vid Battelle Pacific

Northwest Laboratories, och resultaten publi-

cerades i en rapport (6101).
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Figur 6.1.2
Sektion genom en bränslestav visande strukturens förändring dels
i centrum, dels nära ytan (kutsens diameter är 12.7 cm). Ytterst
syns en zon med tämligen oförändrad struktur. Innanför denna zon
har strukturen omvandlats till pelarkristaller, som i det inre
innehåller porer. I centrum har ett hål utbildats (efter G Lyseli;
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Genom en serie undersökningar på väl karakteri-

serade kutsar kunde inverkan av olika parametrar

kartläggas. Bränsleförtätningen kunde förklaras

som strålningsinducerad sintring, dvs upplösning

av porer efter kort tids utbränning. Den största

förtätningen inträffade för prover med en kombi-

nation av liten porstorlek, hög andel små porer,

liten kornstorlek och låg initialtäthet. Förutom

utbränningen inverkade också temperaturen och

effekten.

När mekanismen sålunda klarlagts kunde bränsle-

förtätning undvikas genom lämpligt sintringsför-

farande vid tillverkningen så att önskad porför-

delning och kornstorlek erhölls. Genom anpassning

av förtätningen så att den samtidigt pågående

svallningen på grund av fissionsgasfrigörelse

motverkas kan ett i det närmaste dimensionsstabilt

bränsle åstadkommas under det inledande bestrål-

ningsskedet.

6.1.5 Mekanisk växelverkan

Genom volymökning på grund av temperaturutvidg-

ning och svallning och genom omlagringseffekter

i samband med sprickbildning kommer bränslet

helt eller delvis i kontakt med och kan växel-

verka med kapslingen. Eftersom bränslet utvidgas

mer än kapslingen blir sådan mekanisk växel-

verkar, särskilt verksam vid effektändringar och

kan leda till kapslingsbrott. De bränslefel som

observerats vid lokal ökning av effekten i

kraftreaktorer under normal drift har således

karakteriserats som beroende på mekanisk växel-

verkan (Pellet-Clad Interaction, PCI).

Bränsleundersökningarna i Studsvik har till stor

del koncentrerats på studium av mekanisk växel-

verkan. Ett provningförfarande har utvecklats

som innebär att bränslestavsprover förbestrålas
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till viss utbränning och därefter från en viss

effektnivå underkastas en snabb linjär effekt-

ökning, en effektramp. Efter bestrålning under-

söks proverna med avseende på dimensionsföränd-

ring, struktur m m. Genom systematisk variation

av utbränning, effektnivå och ramphastighet på

väl karakteriserade prover har ett omfattande

erfarenhetsunderlag producerats och relevanta

parametrars inverkan kartlagts.

Bränslestudierna har bedrivits och bedrivs dels

som internationella projekt, dels inom kollek-

tivforskningsavtal mellan Studsvik och kraft-

industrin. I projektet INTERRAMP, som genom-

fördes raed stöd av 14 svenska och utländska

företag och organisationer, studerades mekanisk

växelverkan för bränsle till kokarreaktorer.

Motsvarande undersökningar för tryckvatten-

reaktorbränsle görs i projektet OVERRAMP med 12

deltagare från 9 olika länder. Projekten inom

kollektivforskningsavtalet har inriktats på

bränsle av Asea-Atoms konstruktion och omfattat

förbestrålningar, ramptester, efterbestrålnings-

undersökningar och utvärdering av försöksresultat.

En minsta utbränning av 5-10 MWd/kg U synes er-

forderlig för att fel skall uppträda på grund av

mekanisk växelverkan. Effekthöjningshastigheten

har stor betydelse på så sätt att felfrekvensen

ökar om hastigheten ökar. Sannolikt krävs också

att en viss minsta effektnivå uppnås. En typisk

bild av mekanisk växelverkan återges i Figur 6.1.3.

Den visar en sektion av en bränslestav med en

kapslingsspricka.

Någon fullt tillfredsställande förklaring till

felmekanismen vid mekanisk växelverkan har man

ännu inte. Den hypotes som för närvarande verkar

mest sannolik är att kapslingsbrottet beror på

spänningskorrosion i den reaktiva miljö på insidan
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Figur 6.1.3

Mekanisk växelverkan mellan kuts och kapsling (efter G Lysell)
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av kapslingen som skapas av vissa flyktiga klyv-

ningsprodukter, i första hand jod. Vid en mikro-

skopisk defekt på kapslingens insida initieras

en spricka som växer genom spänningskorrosion

till dess att spänningen i den lastbärande delen

överskrider materialets sträckgräns och kapslingen

brister.

Något säkert botemedel mot mekanisk växelverkan

har ännu inte demonstrerats. Flera alternativ

prövas, t ex tunna skikt av koppar eller zir-

konium på kapslingens insida för att minska

benägenheten för spänningskorrosion eller en

beläggning av grafit på kutsarnas utsida som ett

"smörjmedel" vid kontakten mellan kuts och

kapsling. En annan variant som föreslagits är

att förse kapslingens insida med längsgående

rillor, varigenom kontaktytan mellan kuts och

kapling fixeras och begränsas.

6.1.6 Fördelning och frigörelse av fissions-

produkter

Gasformiga klyvningsprodukter samlas i porer i

UO- och bidrar genom sitt tryck till deras till-

växt, vilket innebär svallning. En del av gasen

frigörs till gapet mellan kuts och kapsling och

till speciella fissionsgaskammare i bränsle-

stavarnas ändar. Fissionsgasen försämrar gapets

värmeledningsförmåga, varigenom centrumtempera-

turen och den upplagrade energin ökar. Vid hög

utbränning är fissionsgastrycket avsevärt,

vilket kan innebära stora påkänningar på kaps-

lingen.

Normalt bidrar huvudsakligen ädelgaser såsom

krypton och xenon till det inre gastrycket. Vid

höga värmebelastningar, temperaturer och ut-

bränningar tillkommer flyktiga klyvningsproduk-

ter, t ex jod, cesium, tellur och barium. Jod
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och eventuellt cesium kan deponeras på kapsj_ingen,

där åtminstone jod kan orsaka spänningskorrosion.

Vid en plötslig temperaturhöjning i samband med

kylmedelsförlust kan de förångas och åstadkomma

en väsentlig ökning av det inre gastrycket.

Vid Studsvik Energiteknik har vandring och

förångning av flyktiga klyvningsprodukter under-

sökts i ett program som omfattar två serier av

experiment. I den ena serien var syftet att

studera fördelningan av vissa klyvningsproduk-

ter. Härför användes stavar som bestrålats i

Ågesta-reaktorn till utbränningar mellan 5 och

30 MWd/kg U. Stavarna bestrålades sedan några

dagar i R2-reaktorn för produktion och vandring

av kortlivade klyvningsprodukter. Därefter

mättes fördelningen genom den karakteristiska

gammastraining som klyvningsprodukterna utsänder.

Genom speciella mättekniska förutsättningar

kunde även fissionsprodukter med förhållandevis

korta halveringstider studeras.

Mätningarna gav delvis överraskande resultat, se

Figur 6.1.4 (6102). Medan jod, tellur och cesium

frigörs från centrala, varmare delar vandrar

barium mot centrum. Tellur visade dessutom en

tendens att bilda ett anrikat band. I axiell led

kunde vandring konstateras bara för cesium i

stavar med hög effekt och hög utbränning. Jod

och cesium som deponerats på kapslingen kunde

frigöras först efter värmning till 500-600°C.

I den andra serien experiment gjordes försök att

mäta bidraget från flyktiga fissionsprodukter,

speciellt jod och cesium, i bränslestavarnas

fissionsgaskammare genom värmning av de bestrå-

lade stavarna i ugn till 800-1200°C. Jod kom
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inte till fissionsgaskaramaren ens vid 1200 C,

medan cesium kunde detekteras när bränslestaven

nådde en temperatur på 1100-1200°C. En förkla-

ring kan vara att vägen till fissionsgaskanunaren

varit blockerad eller att kondensation skett på

vägen till den kallare fissionsgaskammaren

(6103).

Fissionsqasfrigörelse från oxidbränsle är relativt

liten för centrumtemperaturer under 1 500 C och

för utbranningar lägre än 20 MWd/kgU. över cirka

1 500 C börjar en allmän rörlighet av atomerna i

bränslet. Detta leder till korntillväxt och

ändring av porstrukturen och i samband därmed

frigörelse av fissionsgaser. Vid utbranningar

över 20 MWd/kgU kan man tänka sig att bränslet

blir mättat på fissionsgaser och inte kan hålla

dem kvar även om temperaturen är låg. Ännu

saknas dock bra experimentella data. I Studsvik

prövas nya metoder att bestämma mängden fissions-

gaser som är inneslutna i bränslet (6104), bl a

för att utröna om bränslet uppnår mättnad.

Med de experimentella resultaten som underlag

gjordes försök att beskriva fissionsproduktvand-

ringen med beräkningsmodeller. Fördelningen av

barium kunde därvid tolkas som resultat av

termisk diffusion uppför temperaturgradienten

(6105). Mekanismen för frigörelse av jod kunde

beskrivas som en effekt av korngränsernas

rörelse i samband med korntillväxt och före-

komsten av porer i korngränserna i de centrala

delarna av bränslet (6106). Den frigjorda joden

söker sig sedan via kutssprickor och kutsskarvar

till gapet mellan kuts och kapsling. Både de

experimentella resultatet och teoretiska över-

väganden visar att bestålningshistorien är

betydelsefull.
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6^1^ Ka^slingsegenskager

Hypotesen att bränslefel vid mekanisk växelverkan

beror på jodinducerad spänningskorrosion i

Zircaloy har lett till intensiva forskningsin-

satser för att finna relevanta kriterier för

brott. Några enkla kriterier, t ex i form av en

kritisk spänning eller kritisk töjning, går inte

att uppställa. Ett flertal metallurgiska, meka-

niska och kemiska faktorer och bestrålningstill-

ståndet inverkar. Ansträngningarna inriktas på

att analysera de olika faserna i brottprocessen:

sprickinitiering, spricktillväxt och slutligt

brott.

Sprickinitiering sker i allmänhet genom mekanisk-

kemisk nedbrytning av oxidskiktet på kapslingens

insida. Detta beror troligen på en mängd statis-

tiskt fördelade faktorer såsom oxidskiktets

lokala tjocklek, den underliggande kornstruk-

turen m m. Eventuellt erfordras lokal plastisk

deformation. Vid efterbestrålningsundersökningar

i samband med bränslestavsförsök i R2-reaktorn

har observerats att kapslingssprickor sällan

startar i områden med kontakt mellan kuts och

kapsling utan i mellanrummet mellan kontakt-

ytorna .

Spricktillväxten beror starkt av den neutron-

bes trSluing kapslingen utsätts för i reaktorn. I

ett av NE finansierat projekt har experimentell

teknik utvecklats för bestämning av sprick-

tillväxthastigheten i bestrålade Zircaloy-rör

(6107). Metoden provades på obestrålat material.

Resultaten kunde beskrivas med en från anur*

undersökningar känd lag tör spricktillväxt-

hastigheten.
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I en serie projekt i Studsvik har inverkan av

metallurgiska faktorer m m på spänningskorro-

sionssprickning i bestrålad Zircaloy studerats.

Härvid kunde bland annat konstateras att bestrå-

lad Zircaloy var känslig för spänningskorrosion

vid spänningar långt under sträckgränsen och att

sprickutbredningen var väsentligt snabbare än i

obestrålat material. Värmebehandlingen och

därmed mikrostrukturen påverkade sprickkänslig-

heten. Minskad töjningshastighet gav lägre

brottspänning. Detta strider ytligt sett mot

erfarenheterna från de i avsnitt 6.1.5 beskrivna

bränrleundersökningarna, där ökad effektändrings-

hastighet gav ökad felfrekvens.

Slutligt brott inträffar när kapslingssprickan

blivit så djup att den så kallade gränslasten

uppnås. Gränslasten är proportionell mot sträck-

gränsen och den kvarvarande lastbärande tjock-

leken. Härvid bör observeras att sträckgränsen

ökar vid deformation och bestrålning, dvs kaps-

lingen blir hårdare efter en tids drift sam-

tidigt som töjbarheten försämras.

Sträckgränsens och andra mekaniska egenskapers

variation med bestrålningen har undersökts av

Studsvik i samarbete med Asea-Atom och Sandvik

(6108). Några typiska spännings-töjnings-diagram

visas i Fig 6.I.5. Genom värmebehandling efter

bestrålning vid 450 C under fyra timmar kunde de

mekaniska egenskaperna delvis återhämtas, medan

värmebehandling vid 350°C hade liten effekt. En

empirisk relation för sträckgränsens beroende av

neutrondoser kunde uppställas.

Kemiskt angrepp kan förekomma på kapslingens

insida genom inverkan av väta som bildas genom

reaktion mellan zirkonium och vatten. HSrvid

utskiljes hydridfaser som har en försprödande «

effekt på kapslingen. Sådan väteförsprödning var
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orsaken till flera kapslingsfel som uppträdde i

amerikanska kokarreaktorer i början av 1970-

talet. Genom att försäkra sig om en extremt låg

föroreningshalt av vatten vid bränsletillverk-

ningen har man lyckats eliminera denna felorsak.

Vid korrosion av Zircaloy i reaktorvatten kan

oxidskiktet växa i form av vita fläckar, noduler,

i stället för i ett jämntjockt skikt. Nodulär

korrosion kan leda till avflagning av oxid och

därmed till förhöjning av aktivitetsnivån i

primärsysteraet.

I ett projekt inom kollektivforskningsavtalet

har nodulär korrosion studerats på bestrålade

Zircaloy-rör. Studien visade att det finns

åtminstone två olika typer av noduler, en typ

med oregelbunden kant som är relativt tunn och

en typ med jämn kant som ofta går på djupet. När

två noduler växer ihop sker sammanväxningen

ibland under ytan. Det förefaller inte finnas

någon teori som tillfredsställande förklarar de

gjorda observationerna.

6.1.8 Bränslemodellstudier

För att modellera bränslets beteende har man att

beakta växelverkan mellan ett stort antal metal-

lurgiska, mekaniska, kemiska och termiska fakto-

rer. Problemet kompliceras av att kunskapen oi\

grundläggande fenomen och mekanismer är ofull-

ständig. Slutmålet är datorprogram som beräknar

sannolikheten för bränslefel i en reaktorhärd

under givna driftbetingelser. Några sådana

program existerar ännu inte. För närvarande

koncentreras ansträngningarna på att åstadkomma

en tillfredsställande beskrivning av en bränsle-

stavs beteende vid normal drift inklusive kända

felmekanismer av typ mekanisk växelverkan.
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Ett av de största osäkerhetsmomenten är gapet

mellan kuts och kapsling närmare bestämt varia-

tionen under drift av dess storlek, sammansätt-

ning och värmeledningsförmåga. Temperaturfallet

över gapet är väsentligt för beräkning av centrum-

temperaturen och den upplagrade energin och

därmed av utgångstillståndet vid transienta

förlopp av haverikaraktär. Den amerikanska

säkerhetsmyndigheten har därför stött utveck-

lingen av programmet GAPCON för beräkning av

gapets värmeledningsförmåga. Arbetet sker vid

Battelle Pacific Northwest Laboratories i USA.

Det finns flera andra bränsleprogram under

utveckling på olika håll i världen.

I Sverige har inte någon oberoende utveckling av

fullständiga bränsleprogram kommit till stånd.

Studsvik Energiteknik har med stöd av NE och SKI

förvärvat, anpassat och modifierat programmet

GAPCON THERMAL-2. Detta program innehåller

delvis grova och halvempiriska, delvis avan-

cerade och detaljerade modeller för alla kända

fenomen och mekanismer för en bränslestavs

beteende vid stationära förhållanden. En del av

arbetet har inneburit verifiering genom jäm-

förelse" mellan beräkningar och experiment i

försöksserier med fissionsproduktvandring. Genom

jämförelse med experimentellt bestämd korntill-

växt, som beror av temperaturen, har visats att

den beräknade temperaturen oftast ligger 50 -

200°C under korntillväxttemperaturerna (6109).

De amerikanska kraftföretagens forskningsorga-

nisation EPRI driver ett projekt där olika

bränsleprogram jämförs med varandra och med

experiment. Studsvik har jämfört beräknade tem-

peraturer och fissionsgasfrigörelse i sin ver-

sion av GAPCON THERMAL-2 med några fall i EPRI-

studien (6110). I allmänhet låg beräkningarna
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med GAPCON mellan 100 - 300 C högre än resul-

taten från jämförbara koder. Spridningen mellan

olika koder är dock 400 - 500°C, vilket mot-

svarar ± 15 % av temperaturfallet från kutsens

centrum till kapslingens utsida. Denna sprid-

ning, som återspeglar dagsläget för bränsle-

koders noggrannhet, beror dels på ofullkomlig-

heter i modellerna, dels på experimentella

osäkerheter t ex i att bestämma temperaturen

från korntillväxtdata.

6.1.9 Kritiskt värmeflöde

Vid dimensionering av reaktorbränsle måste en

tillfredsställande marginal mot överhettning av

bränslet säkerställas. Sådan överhettning kan

inträffa on värmeflodet på bränslestavens yta

överskrider ett av kylmediets tillstånd bestämt

värde, det kritiska värmeflödet. Mekanismen för

kritiskt värmeflöde är olika vid låg och hög

ånghalt. Vid låg ånghalt sker värmeöverföringen

huvudsakligen genom bubbelkokning på stavytan.

Om ytvärmeflödet ökar över en viss gräns slår

sig bubblorna samman till en ångfilm, vilket

radikalt försämrar värmeöverföringen och ökar

temperaturen på stavytan. Den gräns där detta

sker benämns på engelska "departure from nucleate

boiling, DNB" och är av intresse för tryck-

vattenreaktorer .

Vid hög ånghalt har man en vattenfilm på stav-

ytan och vattendroppar svävande i en ström av

ånga. Värmeöverföringen sker då främst genom

förångning från filmens gränsyta mot ångan. Om

vattenfilmens tjocklek underskrider ett kritiskt

värde slits filmen loss från stavytan och värme-

överföringen försämras kraftigt. Detta fenomen

benämns dryout eller torrkokning och är av

intresse främst i kokarreaktorer.
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Under 1960-talet gjordes i Studsvik en serie

försök för bestämning av det kritiska värmeflödet

vid kokning i enkla ströioningsgeometrier. För

att beskriva resultaten och generalisera deras

användbarhet till andra geometrier framtogs kor-

relationer av dimensionslösa storheter som

karakteriserar strömningstillståndet (6111). För

geometrier aktuella i reaktorsammanhang, dvs

stavknippen, gjordes flera serier försök på

värmelaboratoriet i Studsvik och i FRIGG-

kretsen hos Asea-Atom (6112).

Som ett exempel på resultat från dryout-mätningar

visas i Fig 6.1.6 det kritiska värmeflödet i ett

9-stavsknippe som funktion av massflödet vid två

olika underkylningar på inloppsvattnet i den

kvadratiska box som omger stavknippet. För

jämförelse har beräknade värden enligt Beckers

korrelation (6111) inritats. Det kritiska värme-

flödets variation med massflöde och underkylning

förklaras väsentligen av ånghalten i det kokande

kylmediet.

För bestämning av kritiskt värmeflöde i verkliga

bränslepatroner finns numera ett omfattande

experimentellt underlag. Sådant underlag är i

allmänhet bränsleleverantörernas egendom, men

det görs tillgängligt för säkerhetsmyndigheterna

i samband med säkerhetsredovisningen. Korrela-

tioner som ger sambandet mellan kritiskt värme-

flöde, massflöde, tryck, underkylning etc har en

noggrannhet av ungeför 15 %. De gäller emeller-

tid strängt taget endast för den bränslepatrongeo-

metri och de parameterområden som täckts av

mätningarna.
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BURNOUTVÄRDEN FÖR 0F-9D
SPRIDARAVSTÅND 600mm. TRYCK 70 BAR
INRITADE KURVOR REPRESENTERAR TEORETISKA BURNOUTVÄRDEN ENL
BECKERS KORRELATION

1500

G

1000 -

500 _

500 1000 Q B Q kW 1500

25 50 75 qBO
100 W/cm2 125

FIG, 6.1.6 KRITISKT VÄRMEFLÖDE FÖR 9-STAVSKNIPPE
(REF, L NILSSON AE-RL-1407)
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gesteffekt

Energiproduktionen i reaktorbränsle sker till

största delen genom omvandling av rörelseenergi

hos fissionsprodukterna till värme. Ungefär 7 %

av energin härrör från fissionsprodukternas

radioaktiva sönderfall under utsändning av beta-

och garamastrålning. När reaktorn stängs av dör

fissionsprocesserna ut inom något tiotal sekunder.

Effektutvecklingen från fissionsprodukternas

sönderfall kvarstår emellertid och avklingar

förhållandevis långsamt. Det är därför nödvändigt

att säkerställa bränslets kylning under lång tid

efter reaktorn avställning. Resteffektens storlek

är avgörande för dimensioneringen av erforderliga

kylsystem.

I USA fastställdes 1973 en standardkurva för

resteffektens variation med svalningstiden efter

lång tids bestrålning. På grund av rådande

osäkerhet i det experimentella underlaget,

särskilt för svalningstider kortare än 1 000

sekunder föreskrev den amerikanska säkerhets-

myndigheten att man vid licensieringsberäkningar

på haverier med kylmedelsförlust skulle använda

standardkurvan plus 20 %. Flera forskningsprojekt

startades för att förbättra det experimentella

underlaget. I Sverige initierades med stöd av

kärnkraft iinspektionen två projekt i Studsvik

med rrincxpiellt olika metoder.

Det ena projektet syftade till att med en speciell

kalorimeter studera resteffektens tidsvariation

i området 25 till 10 000 sekunder med en noggrann-

het ttv 5 - 10 %. På grund av tekniska svårigheter

med kcilorimeterkonstruktionen samtidigt som

snabba framsteg rapporterades från andra mät-

ningar fullföljdes inte detta projekt (6113).
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I det andra projektet bestämdes effektutveck-

lingen från den gammastrålning som utsänds av

fissionsprodukter från fission av U-235. Tunna

folier av U-235 bestrålades med termiska neutro-

ner under 4 till 120 sekunder. Neutronerna

alstrades genom nedbromsning och termalisering

av snabba neutroner producerade i Studsviks Van

de Graaff-accelerator. Gammastrålningen från

fissionsprodukterna mättes med en gammaspektro-

meter i tidsområdet 14 till 1 500 sekunder efter

bestrålning. Mätnoggrannheten i den totala

ganunaenergin var ± 7 % vilket innebar en väsent-

ligt mindre osäkerhet än vid tidigare utförda

mätningar (6114).

I en andra etapp bestämdes effektutvecklingen

från den betastrålning som emitterades från

fissionsprodukterna. Den totala betastrålningen

mättes med en SiLi-detektor av sådan storlek att

betapartiklarna förlorar hela sin energi i

kristallen. Analysen av mätningarna är ännu inte

avslutad.

Resteffekten kan även beräknas genom summering

av energibidragen från individuella fissionspro-

dukter. Moderna databibliotek innehåller data

för mer än 800 fissionsprodukter. Summerings-

beräkningarna stämmer väl överens med uppmäct

resteffekt både för U-235 och Pu-239. Det är

sannolikt att nya standardkurvor kommer att

fastställas inom kort. För U-235 ligger den nya

scandardkurvan något under den gamla för sval-

ningstider kortare än 100 sekunder. Osäkerhecs-

gränserna är ca ± 5 %, vilket innebär att ur-

sprungligen uppställda mål uppfyllts.
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é^lill Sammanfattning

Bränslets dimensionering och funktion är av

central betydelse för reaktorsäkerheten. Dess

beteende i normala och onormala driftsituationer

beror av ett flertal metallurgiska, mekaniska,

kemiska och termiska faktorer, om vilka kunskapen

är ofullständig. Det förekommer en omfattande

forskning om bränslebeteende över hela världen.

I Studsvik har goda resurser byggts upp framför

allt för bestrålningsförsök och efterbestrålnings-

undersökningar. De svenska insatserna har huvud-

sakligen inriktats på studium av:

mekanisk växelverkan mellan kuts och
kapsling. Hypotesen att felmekanismen
är jodinducerad spänningskorrosion i
Zircaloy har bestyrkts

bestrålningens inverkan på hållfasthets-
egenskaperna för Zircaloy, speciellt
förhårdning och spricktillväxt

vandring och frigörelse av flyktiga
fissionsprodukter i bestrålat bränsle

bränslemodeller för mekanisk växelverkan
och fissionsproduktvandring

kritiskt ytvärmeflöde för simulerade
bränslepatroner i full skala

resteffekten från gamma- och betastrål-
ning vid sönderfall av fissionsprodukter.
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6.2 Tryckbärande komponenter och system

Den säkerhetstekniska materialforskningens

syfte är att förhindra brott i reaktorns pri-

märsystem. Därför krävs grundläggande känne-

dom om materialegenskaper, defekter och spän-

ningar samt pålitliga metoder för provning och

kontroll. Forskningens resultat omsätts i

normer och föreskrifter för materialval, kon-

struktion, tillverkningsprocesser och drift-

villkor. Erfarenheter från reaktordrift ger

också viktiga bidrag till kunskap om primär-

systemets integritet.

Reaktorns primärsystem omfattar reaktortank,

rör, ventiler, pumpar och för tryckvattenreak-

torers värmeväxlare. Normalt drifttryck är

7 MPa i kokarreaktorer och 15 MPa i tryckvatten-

reaktorer. Typiska reaktortankar har för

kokarreaktorer dimensionerna: höjd 21.4 m,

diameter 6.4 m, väggtjocklek 130 mm. För tryck-

vattenreaktorer är motsvarande mått ca 12 m,

4.3 m och 200 mm.

För konstruktion av tryckbärande system finns

en lång tradition sedan industrialismens barn-

dom. Modern forskning har gett ökade insikter

om materialegenskaper och uppkomsten av brott.

Reaktortankar skapar dock speciella problem

genom sina stora dimensioner och de katastro-

fala följderna av brott.

Ett tryckkärl kan brista på i princip två

olika sätt. Om den mekaniska spänningen över-

skrider materialets sträckgräns börjar den

lastbärande sektionen att deformeras plastiskt.

Om spänningen ökar ytterligare inträffar brott.

Brott som föregås av deformation benämns duktila.
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Att dimensionera en konstruktion så att duktilt

brott förhindras är en väl beprövad procedur

som regleras av allmänt accepterade normer.

Härvid tas hänsyn till de belastningsfall som

konstruktionen utsätts för även i onormala

situationer och till variationer i material-

egenskaperna .

Dimensioneringen mot duktilt brott förutsätter

felfritt material. I praktiken har alla mate-

rial defekter av olika slag, t ex små sprickor.

Defekter uppkommer sålunda vid framställning,

bearbetning och svetsning av stål. I närheten

av en spricka kan spänningarna vid belastning

uppgå till så höga värden att sprickan växer.

Detta kan leda till icke-duktilt brott, s k

sprödbrott.

Ett materials förmåga att motstå spricktill-

växt kallas seghet eller brottseghet. Brott-

segheten för vanliga tryckkärlsstål (ferritiska

stål) beror starkt av temperaturen. Den är låg

vid låga temperaturer och hög vid höga tempera-

turer, övergången sker inom ett snävt tempera-

turområde, karakteriserat av den s k omslags-

temperaturen.

De traditionella empiriska metoderna att be-

stämma seghet genom slagprovning är inte till-

räckliga som underlag för dimensionering av

reaktortankar. I stället används metoder som

utvecklats inom en ny gren av hållfasthets-

läran, den s k brottmekaniken. Den behandlar

samverkan mellan de tre faktorerna: materialets

(stålets och svetsarnas) brottseghet, förekomst

och typ av defekter samt de mekaniska spänningarna,

se Figur 6.2.1.
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Materialegenskaper

Defekter Spänningar

Figur 6.2.1

Den brottmekaniska triangeln.

Villkoret för instabil spricktillväxt kan ut-

tryckas genom en kritisk sprickstorlek. Den

kan beräknas med kännedom om brottsegheten,

spänningstillståndet och sprickgeometrin.

Om den kritiska sprickstorleken är större än

materialets tjocklek erhålles läckage före

b: o t. I sådana fall ges möjlighet till för-

\ r.nq.

iV. y<:ktanksstål har hög seghet med därav föl-

j ..de låg sträckgräns. Reaktortankar tillverkas

delar av valsad plåt eller smide, som svetsas

<•. amman. Sprickor kan finnas redan i grundmateria-

let. Nya kan tillkomma under tillverkningen,

iramför allt vid svetsningen. Dagens metoder

t :<r oförstörande materialprovning är långt

ifrån hundraprocentiga.

Trots noggrann material- och tillverknings-

kontroll måste man räkna med att små sprickor

finns kvar i reaktorns tryckbärande delar.

Detta i förening med variationer i material-

egenskaperna och osäkerheten i de belastningar

som delarna utsätts för gör att beräkningen av

brottsannolikheten väsentligen är ett statis-

tiskt problem.
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Under reaktorns drift kan sprickor växa på

grund av utmattning och korrosion. Brottseg-

heten försämras genom neutronbestrålning. Från

början underkritiska sprickor kan således nå

en för den rådande belastningen kritisk storlek

efter en tids drift. Kontrollprocessen fort-

sätter därför med övervakning av materialför-

ändringar under drift samt återkommande besikt-

ning och provning under reaktorns revisions-

perioder .

Den internationella forskningen på reaktor-

material är synnerligen omfattande. Den domi-

neras av det amerikanska forskningsprogrammet

Heavy Steel Section Technology, som bl a inne-

håller provtryckning av modelltankar till brott.

I Västtyskland har stora insatser ägnats bl a

åt materialförändringar i värmepåverkade zoner

vid svetsning samt åt utveckling av förbättrade

metoder för icke-förstörande provning.

Den svenska forskningen har huvudsakligen varit

koncentrerad på brottraekaniska undersökningar

av trycktanksstål, spänningskorrosion och

korrosionsutmattning i austenitiska rostfria

stål samt kontroll- och provningsmetoder.

Arbetena beskrivs under rubrikerna material-

egenskaper, defekter och spänningar, spännings-

korrosion och korrosionsutmattning, brottsanno-

likheter för reaktortryckkärl samt kontroll-

och provningsmetoder. Slutligen behandlas i

Avsnitt 6.2.7 insatser på reaktortryckkärl i

förspänd betong, som representerar en alternativ

teknik med potentiellt bättre säkerhetsegen-

skaper .
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6^2:2 ??§terialegenskager

I en serie undersökningar vid Studsvik Energi-

teknik har brottsegheten för tryckkärls-

stål bestämts. Tidigare har sådana materials

relativt höga brottseghets/sträckgränsförhåll-

ande försvårat mätningar vid drifttemperaturer.

Utvecklingen av elastisk - plastisk brottmekanik

har nu lett fram till lösningar även av detta

fall. I Studsvik har en elastisk - plastisk

mätmetod utvecklats och med denna har brott-

segheten för A533B plåtmaterial (6201) och svets-

förband (6202) undersökts för temperaturer upp

till 350°C.

De viktigaste resultaten var att brottsegheten

i drifttemperaturområdet var betydligt lägre

än man tidigare trott, och att brottsegheten

inte var konstant ovanför omslagstemperaturen

utan sjönk kraftigt vid 10Q°C och passerade

ett minimum. Som framgår av Figur 6.2.2, beror

minimets läge av töjningshastigheten och för-

skjuts mot lägra temperatur med minskande töj-

ningshastighet.

Upptäckten att brottsegheten beror av töjnings-

hastigheten innebär att värden på slagseghet,

bestämda på traditionellt vis genom Charpy-V-

prov, inte utan vidare är tillämpliga vid dimen-

sionering av reaktortankar. Nedgången i brott-

seghet vid drifttemperatur får som konsekvens

att trycket vid provtryckning (som utförs vid

rumstemperatur) bör vara cirka två gånger högre

än drifttrycket för att frånvaron av kritiska

sprickstorlekar vid drift skall garanteras.
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FIG. 6.2.2 INVERKAN AV TEMPERATUR OCH TÖJNINGSHASTIGHET
PÅ BROTTSEGHETEN (REF 620l)
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Bestämningen av brottsegheten grundar sig på

ett utvärderingsförfarande som kan innebära

systematiska fel. För att kartlägga eventuella

systematiska och statistiska fel genomfördes

jämförande undersökningar med olika utvärderings-

metoder vid KTH och Studsvik (6203). Resultaten

visade att de olika utvärderingsmetoderna gav

i stort sett konsistenta resultat med måttlig

spridning. Någon signifikant skillnad mellan

de olika laboratorierna förelåg inte.

Brottseghetens variation med temperatur och

töjningshastighet kan förklaras genom en meka-

nism som kallas dynamisk deformationsåldring.

Den yttrar sig i en höjning av sträckgränsen

och försämring av segheten under töjning.

Deformationsåldring förutsätter plastisk de-

formation i närvaro av interstitiellt lösta

ämnen, främst kol och kväve.

Åldringens inverkan på segheten i tryckkärls-

stål undersöks i ett forskningsprogram vid

Institutet för Metallforskning. Statisk och

dynamisk deformationsåldring av svetsgods till

A533B har studerats genom dragprov vid olika

temperatur och töjningshastigheter. Resultaten

visade bland annat att åldringskänsligheten

var likvärdig för avspänningsglödgat grund-

material och pulverbågssvetsgods, medan repara-

tionssvetsgods var betydligt käns igare (6204).

De kraftigaste dynamiska åldringseffekterna er-

hölls för mycket låga töjningfhastigheter under

en viss kritisk temperatur. Den kritiska tem-

peraturen kan minskas genom sänkning av kväve-

halten.

Neutronbestrålning förorsakar en höjning av

omslagstemperaturen och en minskning av brott-

segheten. Förändringen av tryckkärlsstålets
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seghet följs fortlöpande upp genom Charpy-prov

på bitar av tankmaterial som bestrålas inuti

reaktorn under normal drift, s k surveillance-

provning.

Innebörden av energiabsorptionen vid Charpy-prov

och dess variation med neutronbestrålningen

har utretts vid Studsvik Energiteknik (6205).

För att komma ifrån tolkningssvårigheten i vissa

fall med liten energiabsorption föreslogs at.t

Charpy-V-provningen kompletterades med brottmeka-

nisk provning även för svenska kokarreaktorer.

Sträckgräns och brottseghet är karakteristiska

materialegenskaper som varierar statistiskt

beroende på mikroskopiska oregelbundheter i

materialets sammansättning och struktur.

Spridningen i data beskrivs av fördelnings-

modeller som bestäms med statistiska metoder.

I varje databas finns värden på den observerade

variabeln som ligger utanför fördelningsmodellen,

t ex extremt låga sträckgränsvärden. I en under-

sökning vid LTH (6206) har förekomsten av sådana

udda värden påvisats. En statistisk metod före-

slogs som .';unde ge en uppskattning av deras

frekvens.

6i2i3

Vid svalningen efter svetsning av reaktortryck-

kärl bildas spänningar i tanken intill svets-

fogen. För att relaxera sådana spänningar glöd-

gas antingen hela tryckkärlet eller delar av

det. Vid relaxationen kan sprickor bildas i

den värmepåverkade zonen hos grundmaterialet.

I ett av KÄRNSÄKFORSK bekostat projekt (6207)

bestämdes betingelserna för uppkomsten av sådana

sprickor i stål A508C12.
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Resultaten visade bl a att sprickor kan bildas

genom korngränsglidning i grovkorniga värme-

påverkade zoner. Sprickorna kan sänka brott-

segheten med ca 20 %, vilket tyder på att de

inte skulle utgöra r.ågon fara för säkerheten

i reaktorer under normala spänningsförhållanden.

Genom att välja ett mindre varmhållfast stål

som A533B kan sprickor undvikas.

Vid en annan undersökning i Studsvik studerades

möjligheten till försprödning av stål A533B

genom töjningsutmattning (6208). Någon inverkan

på duktiliteten kunde därvid inte konstateras i

notsats till vad som tidigare iakttagits i

tyska undersökningar på stål som används i

tyska reaktortryckkärl.

Vid montaget av huvudångledningarna i Forsmark 1

upptäcktes defekter vid svetsning av rundskar-

var. Defekterna har karakteriserats som skarpa

veck på rotsidan av rörsvetsar. Genom en under-

sökning vid STK (6209) har visats att veck kan

uppkomma i såväl klena som grova rördimensioner.

Faktorer som påverkar veckbildningen är kant-

förskjutningar, fogform och svetsningsbetingel-

ser. Genom en noggrant kcntrollerad tillverkning

kan defekterna undvikas.

I svetsförband förekommer kraftiga egenspänningar,

De maximala spänningarna är ofta i nivå med

grundmaterialets sträckgräns. Avspänningsglödg-

ning enligt normal praxis är ej tillräcklig

för att helt eliminera restspänningarna i grova

svetsförband. Spänningsfälten i svetsade kon-

struktioner är av mycket komplex natur och där-

med svåra att uppskatta.
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Vid en undersökning av brottmekanisk dimensio-

nering i svetsförband som utfördes i samarbete

mellan institutionerna för hållfasthetslära

och svetsteknologi vid KTH (6210) konstaterades

att egenspänningsfältet har stor betydelse vid

utmattningslastade svetsförband medan inverkan

är mindre vid temperaturer och/eller material

där brott åtföljs av plastisk deformation.

En beräkningsmetod för behandling av elastisk-

plastiska sprickproblem i närvaro av egenspän-

ningar togs fram och uttestades.

Mätningar av restspänningar i tjocka gods har

pågått i Studsvik sedan 1973. Med en speciell

röntgenkamerateknik bestäms spänningsfördel-

ningen på olika nivåer i provet. Spänningsfälten

rekonstrueras sedan matematiskt med en metod

som utvecklats i samarbete med institutionen

för hållfasthetslära, KTH. Tidigare resultat

(6211) har visat att höga restspänningar kan

existera i tjocka svetsgods även efter värme-

behandling vid 620°C i 5 timmar. För närvarande

studeras dels avspänningsglödgningsparametrarnas

betydelse (i samarbete med institutet för metall-

forskning) , dels restspänningar i reparations-

svetsar.

6.2.4 Spänningskorrosion och korrosionsut-

mattning

Materialegenskaper påverkas i allmänhet starkt

av miljön. Mekaniska prov som görs i inert

miljö (luft) är därför som regel inte tillämp-

liga i den reaktiva miljö som reaktorvatten

representerar. En från början underkritisk

spricka kan växa till kritisk storlek under

reaktorns drift.
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Spricktillväxt kan i princip ske enligt tre

olika mekanismer:

(a) tillväxt genom utmattning, dvs under
inverkan av cykliska spänningsvaria-
tioner i inert miljö

(b) tillväxt genom statisk belastning i
reaktiv miljö, s k spänningskorrosion

(c) tillväxt genom cyklisk belastning i
reaktiv miljö, korrosionsutmattning

Tryckkärlsstålet är normalt inte i kontakt med

reaktorvattnet utan skyddas av en beläggning

av rostfritt stål pä insidan. Skulle en spricka

uppstå i den rostfria beläggningen kan dock

tryckkärlsstålet utsättas för reaktiv miljö.

Rörledningarna i primärsystemet är utförda i

rostfritt stål. Austentiska rostfria stål är

under vissa betingelser känsliga för spännings-

korrosion och korrosionsutmattning. Under 1974

och 1975 beordrade t ex den amerikanska säker-

hetsmyndigheten avstängning av 23 kokarreak-

torer för inspektion av sprickbildning i rör

i primärsystemet. Mekanismen kunde identifieras

som intergranulär spänningskorrosionssprick-

ning.

Forskningen på spänningskorrosion och korrosions-

utmattning har i huvudsak varit koncentrerad på

austentiska rostfria stål. Vid långtidsexpo-

nering i rent, syrehaltigt högtemperaturvatten

påvisades sålunda god beständighet mot spän-

ningskorrosionssprickning i kloridhaltigt

vatten speciellt under inverkan av föroreningar

i stålet av arsenik (6213) .



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6 96

1980-02-15

Under pågående deformation såsom vid långsam

konstant draghastighet uppträdde kraftig sprick-

tillväxt i sensibiliserat rostfritt stål

SIS 2333 i syrehaltigt högtemperaturvatten

(6214). Stud?um av korrosionsutmattning pågår

i Studsvik i en för ändamålet uppbyggd provut-

rustning bestående av en autoklavbestyckad

elektrohydraulisk servomaskin (6215).

Orsaken till intergranulär spänningskorrosions-

sprickning anses vara en kombination av oxider-

ande miljö, höga mekaniska spänningar och

relativt hög kolhalt hos det rostfria stålet

som ger upphov till karbidutfällningar i korn-

gränserna, s k sensibilisering. Sprickor lik-

nande dem som observerats i utländska reaktorer

har inte uppträtt i svenska kokarreaktorer

beroende på användning av lågkolhaltigt rost-

fritt stål som är mindre känsligt för sensibi-

lisering.

En metod att kontrollera syrehalten i reaktor-

vattnet genom injicering av små mängder vätgas

till matarvattnet har demonstrerats i Oskars-

hamn 2 (6216). Metoden väntas få betydelse

för att förebygga och förhindra spänningskorro-

sionssprickning.

Information om korrosionsutmattning i tryck-

kärlsstål är mycket knapphändig. Sverige deltar

genom Studsvik Energiteknik i en internationell

samarbetsgrupp för studium av spricktillväxt-

hastigheten i tryc!:kärlsstål i reaktormiljö

(6217). På grund av svårigheten att definiera

provnings- och utvärderingsmetoder kommer de

deltagande laboratorierna, 30 stycken från 7

länder, att använda identiska prover, levererade

av Electric Power Research Institute, USA, med

samma provparametrar.
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§^2^5 §£2ttsan^olik^eten_f^r_r^a^tor tryckkärl

Eftersom möjligheten till f.nkbrott med åtfölj-

ande snabb frigörelse av stora volymer vatten

av högt tryck och temperatur inte kan uteslutas

är det nödvändigt att försöka uppskatta sanno-

likheten för sådana brott. Det kan i princip

ske på tre olika sätt, baserade på:

drifterfarenheter från reaktortryck-
kärl

haveristatistik för konventionella
tryckkärl

brottmekanisk beräkning av brottsanno-
likheten

Drifterfarenheterna från reaktortryckkärl är

ännu otillräckliga för en meningsfull bedömning

av brottsannolikheten. Studier av erfarenheter

från konventionella tryckkärl som utförts i

USA och Västtyskland visar att sannolikheten

för haverier på sätt som är relevanta för reak-

tortryckkärl är av storleksordningen 10 eller

mindre per tryckkärl och år med 99 % kcnfidens-

nivå. Det kan emellertid ifrågasättas om haveri-

statistik för konventionella tryckkärl är till-

lämplig för bedömning av säkerheten hos reaktor-

tryckkärl, eftersom de senare tillverkas efter

andra och strängare principer och utsätts för

noggrannare kontroll före och efter driftskedet,

I avsaknad av tillämpbar haveristatistik kan

en bedömning av brottsannolikheten göras med

hjälp av den probabilistiska brottmekaniken.

Sådana beräkningar har gjorts vid institutio-

nen för hållfasthetslära vid KTH (6218).
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Vid beräkningen utgick man från att tryckkärlet

brister om det innehåller en spricka vars

längd är större än den kritiska storleken

för det spänningstillstånd som råder vid ifråga-

varande läge och tid. Härvid beaktades före-

komsten av sprickliknande defekter i konstruk-

tionen, hållfasthetsteoretiska lagar för hur

sprickor tillväxer vid belastning samt brott-

och hållfasthetsdata för konstruktionsmaterialet.

Många av de relevanta variablerna, inklusive

materialdata, var statistiskt fördelade och

ingick med sina frekvensfunktioner i uttrycket

för brottsannolikheten.

Tre olika lastfall beaktades, nämligen:

1)

2)

3)

händelser som med stor sannolikhet
inträffar under reaktorns livstid

provtryckning

svetsegenspanningarna uppgår till
sträckgränsnivån

Resultatet av beräkningarna var en total brott-

sannolikhet för reaktortryckkärlet av

7 • 10~ 8 - 2 • 10~ 5 under 40 år. Det lägre

värdet svarade mot lastfall 1) och det högre

mot lastfall 3). Med beaktande av publicerad

information om restspänningar i reaktortryck-

kärl torde det högre värdet ligga sanningen

närmast. I rapporten underströks att de beräknade

värdena var direkt beroende av indata och att

kvaliteten hos dessa var otillfredsställande.

Provtryckning och driftinspektion enligt före-

skrivna normer visade sig ha liten betydelse

för reduktion av brottsannolikheten.
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Kontroll av reaktortryckkärl under tillverkning

och efter provtryckning och periodiskt åter-

kommande inspektion efter drifttagningen utgör

krav från tillståndsgivande myndigheter. Dessa

kontroller sker med oförstörande provnings-

metoder och syftar till att kartlägga utveck-

ling, närvaro och förändring av material-

defekter. Vanligast förekommande är ultraljud-

metoden.

Ultraljudprovning bygger på att högfrekventa

ljudvågor fortplantar sig i homogena material

som en ljuds*-.råle. Vid varje diskontinuitet

i materialet reflekteras ljudstrålen. Genom

att registrera den reflekterade energin kan

sprickor och andra materialfel lokaliseras.

Upplösningsförmågan, som är ett mått på metodens

känslighet, är av samma storlek som våglängden.

Våglängden i stål för en ultraljudvåg med

frekvensen 4 MHz är 1.5 mm. Det finns dock

flera principiella och praktiska problem som

begränsar den konventionella ultraljudteknikens

användbarhet. En spricka vars ytor är hoptryckta

t ex av restspänningar undgår ofta detektering

speciellt i tjockväggiga konstruktioner.

Austenitiska rostfria stål ger hög dämpning av

ultraljud och därför en hög bakgrund vid mätning

av den reflekterade energin. För att undersöka

den konventionella ultraljudteknikens begräns-

ningar vid tillämpning på sådana material och

utveckla förbättrad teknik genomförs ett fler-

årigt forskningsprogram vid Tekniska Röntgen-

centralen.
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I den första fasen insamlades data och informa-

tion om ultraljudprovning av svetsar i austen-

tiska rostfria stål och Inconel och fastställdes

parametrar vars inverkan på detekterbarheten

behövde studeras ytterligare. I den andra

fasen (6219) framtogs i samarbete med Southwest

Research Institute, USA, svetsprover med konst-

gjorda defekter som referensmaterial för de

fortsatta undersökningarna. Under den tredje

fasen (6220) genomfördes mätningar med konven-

tionell teknik. Resultaten visade bl a att

lågfrekventa (2 MHz) ljudstrålar hade bättre

genomträngningsförmåga än högfrekventa (4 MHz)

samt att vissa typer av fel inte var möjliga

att detektera.

Möjligheten att kvantifiera pålitligheten hos

existerande provningsmetoder är en viktig

förutsättning för bedömning av brottsannolik-

heten. Sverige deltar genom Studsvik Energi-

teknik i ett internationellt försöksprogram

där man jämför olika gruppers resultat från

undersökningar av samma prover och med samma

instruktioner (6221). Sedan jämförs dessa resul-

tat med den verkliga defektbilden som framkommer

vid uppkapning och metallografisk undersökning

av proven. Arbetet leds av Plate Inspection

Steering Committee (PISC) med UKAEA Risley

som sekretariat.

Genomlysning av material med röntgenstrålning

gör det möjligt att registrera defekter som

svärtningsförändringar på en fotografisk film,

s k radiografi. I ett projekt hos Sveriges

Tekniska Kontrollinstitut (6222) har möjlig-

heterna undersökts att använda radiografi

även på material i kärnkraftverk som varit

i drift och där följaktligen bakgrundsstrå1-
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ningen, som också svärtar den fotografiska

filmen, är hög. Resultaten visade att radio-

grafisk provning kan användas i aktiva miljöer

upp till förhållandevis höga bakgrundsstrålnings-

nivåer utan att förmågan att detektera defekter

går förlorad. Vid provning av rör måste ledningen

dräneras för att man skall få acceptabla rsultat.

Som resultat av överläggningar mellan kraftföre-

tagen och SKI startades 1975 ett projekt med syfte

att utarbeta enhetliga regler för svenskt bruk

avseende kvalitetskontroll av kärnkraftkomponenter

exklusive reaktortanken med interna delar och

inneslutning. Som utgångspunkt användes den

amerikanska tryckkärlsnormen ASME III. Arbetet,

som bedrivs av Statens Anläggningsprovning, be-

handlar följande ämnesområden; material, konstruk-

tion, svetsning, oförstörande provning, leverans-

besiktning, dokumentation och allmänna frågor.

En slutrapport beräknades föreligga under 1979.

Trots detaljerade kontrollföreskrifter kan oför-

utsedda händelser inträffa, t ex på grund av

mänskligt felhandlande, som kan äventyra k/ali-

teten. I ett försök att finna en metod för analys

av sådana händelser (6223) studerades arbets- och

kontrollprocessen vid en fabrik för tillverkning

av tunga, svetsade konstruktioner. Härvid gjordes

ett antal observationer som understryker svårig-

heten att etablera ett system för kvalitetskontroll,

som på ett helt säkert sätt skyddar mot oförutsedda

händelser.

S^2i.l §§ton2try_ckkärl

Under åren 1967 - 76 bedrevs utvecklingsarbete på

tryckkärl av förspänd betong för BWR inom ett

nordiskt samarbetsprojekt under ledning av
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Studsvik Energiteknik. Arbetet motiverades främst

av de säkerhetsmässiga fördelar i form av redun-

dans i lastbärande element, progressiva brott-

förlopp och åtkomlighet för inspektion som ut-

märker sådana tryckkärl. En konstruktion togs

fram baserad på beprövad teknik för gaskylda

reaktorer och anpassad till kokarreaktorer genom

avtagbart lock, utbytbar internisolering och

system för tryckavlastning av betongen. Ett

omfattande provprogram genomfördes på stor-

skaliga modeller där de väsentliga säkerhets-

egenskaperna demonstrerades.

Inom NEs program för reaktorsäkerhetsforskning

har under senare år en bevakning skett av ut-

vecklingen inom betongtryckkärlstekniken och

närliggande teknologier som förbättrar tryck-

kärlssäkerheten eller lindrar konsekvenserna av

brott (6224).

§^2^8 Sammanfattning

Forskningen på reaktormaterial för tryckbärande

komponenter och system syftar till att förhindra

brott i reaktorns primärsystem och ge underlag

för skadeutredningar. Den är främst inriktad på

att klarlägga materialegenskaper, defektföre-

komster och mekaniska spänningar i tryckkärls-

stål och austenjtiska rostfria stål. Den inter-

nationella forskningen drivs med stor bredd. De

svenska insatserna kan sammanfattas sålunda:

En elastisk-plastisk mätmetod för
bestämning av brottseghet har utvecklats
och tillämpats på vanligen förekommande
tryckkärlsstål.

En variation av brottsegheten med töj-
ningshastigheten har påvisats. Åldringens
inverkan på segheten har studerats.

Teknik för bestämning av restspänningar
i tjocka gods har utvecklats och till-
lämpats på avspänninqsglödqat svetsgods
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Spricktillväxt genom spänningskorrosion
och korrosionsutmattning har studerats i
austenitiska rostfria stål.

Brottsannolikheten för reaktortryckkärl
har beräknats med probabilistisk brott-
mekanik .

Ultraljudteknikens användbarhet för prov-
ning av svetsar i austenitiska rostfria
stål och nickelbaslegeringar har under-
sökts .

Radiografiska metoder för icke-förstörande
provning av material i reaktorer som varit
i drift har studerats.

Utvecklingsarbete har bedrivits på tryck-
kärl av förspänd betong för reaktorer.
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6.3 Kontroll- och övervakningssystem

1

För att uppnå hög säkerhet måste höga krav

ställas inte bara på reaktorsystemens konstruk-

tion och tillverkning utan också på deras drift

och underhål i. Viktiga processdata övervakas och

regleras fortlöpande. Regelbundna service- och

underhållsåtgärder genomförs för att vidmakt-

hålla kvalitet och funktion hos komponenter och

system. Drifts- och underhållspersonalen utgör

härvidlag en väsentlig del av säkerhetssystemet.

I tekniskt avseende är det fråga om att mäta,

registrera, reducera och presentera mer eller

mindre konventionella tillståndsstorheter såsom

tryck, temperatur, mängdflöde, neutronflödes-

täthet och strålningsnivåer. Hårdvaran består av

mätgivare, signalbehandlingsutrustning, mikro-

processorer och processdatorer. Informationen

presenteras i kontrollrummet med hjälp av larm-

signaler, visarinstrument, bildskärmar m m. Det

gäller att utforma kontroll- och övervaknings-

systemen på ett optimalt sätt med hänsyn till

driftpersonalens möjligheter att överblicka och

reglera driften och vidta lämpliga åtgärder vid

driftsstörningar.

Reaktoroperatören spelar en viktig roll vid den

normala driften såsom start, avställning och

ändring av effektnivån. Erforderliga åtgärder är

beskrivna i driftsinstruktioner. Åtgärder vid o-

normala händelser som kräver snabba aktioner är

automatiserade och fordrar i allmänhet mänskliga

ingrepp endast vid fel i de automatiska systemen,

Onormala händelser som utvecklas förhållandevis

långsamt kräver i regel medverkan av operatören.
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Det är viktigt att beakta risken för felhandlande

även vid reparations- -och underhållsarbete.

Flera erfarenheter visar att hittillsvarande

arbetsprocedurer och instruktioner inte varit

tillräckliga för att förhindra allvarliga fel.

Det krävs förbättrade system för planering och

kvalitetssäkring av service- och underhåll och

för utbildning av den berörda personalen.

Hittills har kontroll och övervakning i samband

med drift och underhåll liksom för konstruktion

och tillverkning av reaktorsystem överhuvudtaget

varit företrädesvis inriktade på de tekniska

systemen. En hög tillförlitlighet på den tek-

niska utrustningen har därvid uppnåtts. Tek-

nikens anpassning till drifts- och underhålls-

personalens förutsättningar och arbetssituation

har stundom inte beaktats i motsvarande mån. Det

är symptomatiskt att de hittills allvarligaste

reaktorolyckorna varit i hög grad betingade av

mänskligt felhandlande.

6_.3̂ 2 Målsättning

Forskningen på detta område syftar till att dels

utveckla nya kontroll- och övervakningssystem,

dels studera och förbättra samspelet mellan

människa och maskin vid drift och underhåll. I

Sverige har dessa problemområden uppmärksammats

förhållandevis tidigt. Människa - maskinproblem

har getts hög prioritet men insatserna har

hittills begränsats dels av kravet på liten

störning i personalens arbete, dels av svårig-

heter att formulera relevanta forskningsprojekt.

När det gäller nya kontroll- och övervaknings-

system har ett flerårigt forskningsprogram

ägnats åt att utveckla metoder för analys av

brus i olika processignaler i syfte att åstad-

komma kompletterande system för kontinuerlig
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driftsövervakning. Vidare har ett projekt inletts

med syfte att finna kriterier och rekommenda-

tioner för utformningen av kontrollanläggningar-

nas datorsystem där höga krav ställs på säkerhet

och tillförlitlighet.

På människa - maskinområdet har driftspersonalens

arbetssituation och operatörsbeteendet under

komplicerade förlopp i kontrollrummet studerats

i flera projekt. Syftet är bland annat att ta

fram underlag för förbättrad utbildning och

instruktioner för kontrollrumspersonal och för

förbättring av kontrollrummens utformning.

Vidare har datoriserade metoder för störnings-

och larmanalys studerats. Sådana metoder kan bli

ett värdefullt hjälpmedel vid operatörens åt-

gärdsbeslut.

6 ; 3^ 3 Brus ana lys

Analys av processignalbrus bygger på att de till

synes slumpartade variationer som normalt är

överlagrade den primära likströmskomponenten i

varje mätsignal innehåller väsentlig information

om systemets tillstånd. Den grundläggande tek-

niken för brusanalys studerades under 1960-talet

huvudsakligen i anslutning till forskningsreak-

torer av nolleffekttyp. Under första hälften av

1970-talet genomgick brusanalystekniken en snabb

utveckling med tillämpning på kraftreaktorer.

Denna utveckling gällde såväl de stokastiska

analysmetoderna som den praktiska tekniken för

behandling av stora datamängder.

Genomförda experiment visade att den information

som finns i signalbrus kunde extraheras med

lämpliga analysmetoder och användas för diagnos-

ticering och värdering av säkerhetsanknutna

problem i kärnkraftverk. Experimenten pekade
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emellertid också på svårigheter att tolka resul-

taten, det vill säga att relatera uppmätta

brusstorheter till reaktorns dynamiska till-

stånd. Utvecklingen av tolkningsmetodiken fram-

stod som en viktig uppgift.

Syftet med det svenska projektet "Brusanalys för

systemövervakning", som med stöd av KÄRNSÄKFORSK

startade 1975, var att med utnyttjande av normala

processignaler i svenska kärnkraftverk studera

brusspektra och utveckla metoder för bestämning

av begynnande eller utvecklade fel i säkerhets-

anknutna system. Projektet har genomförts i fyra

etapper, omfattande

- grundläggande resursuppbyggnad

framtagning av experimentellt underlag

analys och tolkning av insamlade data

utveckling av metodik av insamlade data

Resultaten har publicerats i fyra rapporter

(6301 - 6304) . Mätningar har gjorts i alla

svenska kokarreaktorer som är i drift. Ett

system och programpaket, SNAPS (Studsvik's Noise

Analysis Program System), har framtagits. Det

omfattar både utrustninq och programvara för

såväl mätningar som tolkningar av brusspektra.

Som resultat av mätningarna har en relativt

fullständig bild av brusförhållandena i en

kokarrekator kunnat framställas. I flera fall

har även anomalier upptäckts som åtgärdats

efter fastställande av orsaken. Slutligen har

ett förslag till praktiskt brusdiagnossystem för

övervakning av delprocesser i kokarreaktorn

framtagits. Systemet, som kallas SOLMA (System

för on-^ine mätning och analys), bygger på SNAPS

men skiljer sig från detta genom att analysen av

mätdata sker parallellt med datasamling i nästa

mätserie.
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Brusinnehållet i processignaler karakteriseras

vanligen av korrelationsfunktioner och/eller

effektspektra som utgör väldefinierade tids-

medelvärden av parvis korrelerade signaler. Det

grundläggande problemet är att relatera olika

karakteristiska drag i dessa korrelationsfunk-

tioner och effektspektra, t ex i form av reso-

nanstoppar, till fysikaliska fenomen i processen.

I kokarreaktorers härd finns ett hundratal neu-

trondetektorer, placerade i vertikala rör var-

dera med 4 detektorer. De individuella detektor-

signalerna beror i hög grad på lokala förhållanden,

t ex ånghalten. Om signalerna från ett antal

detektorer, jämnt fördelade över härden, summeras,

erhålles ett mått på den genomsnittliga reaktor-

effekten. I Figur 6.3.1 visas ett exempel från

en svensk kokarreaktor på autokorrelerade brus-

spektra för den genomsnittliga reaktoreffekten,

tagna med 4 månaders mellanrum. Den tydliga

toppen vid låg frekvens, som syns i det först

mätta spektret, eliminerades genom justering

av en parameter i effektreglersystemet.

Signalerna från individuella detektorer kan

delas upp i en global och en lokal komponent.

Den globala bruskomponenten är samtidig i alla

detektorer och orsakas av reaktivitetsvaria-

tioner, som påverkar den totala reaktoreffek-

ten. Den dominerar i frekvensområdet 0 - 0.5 Hz.

Den lokala komponenten beror huvudsakligen på

variationer i ånghalten i närheten av detektorn

och ger dominerande bidrag ovanför 0.5 Hz.

Signaler från detektorer i övre delen i härden

är fördröjda i förhållande till signaler från

detektorer i nedre W e n . Detta faktum har ut-

nyttjats för bestämning av ånghastigheten i kyl-

kanalerna, som i Oskarshamn 2 varierade från

3.3 m/s i nedre delen av härden till 7.0 m/s i

den övre.
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FI6. 6.3.1 NORMALISERAT AUTOSPEKTRUM FÖR BRUS-
SIGNALER FRAN HARDDETEKTORER I EN
KOKARREAKTOR FÖRE OCH EFTER JUSTERING
AV EN REGLERPARAMETER,
(REF R ESPEFÄLT ET AL IAEA-SM-226/21)
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I en tryckvattenreaktor kan man vänta sig föl-

jande bruskällor:

reaktivitetsvariationer förorsakade av
variationer i kylmedelsflöde, styrstavs-
rörelser eller (underkyld) kokning

vibrationer av moderatortanken

vibrationer i härden t ex av bränsle-
patroner, styrstavar och neutronflödes-
detektorer

oscillationer i olika komponenter såsom
pumpar

oscillationer på grund av återkopp-
lingseffekter både inherenta i pro-
cessen och via reglersystemet.

I ett av kärnkraftinspektionen stött projekt

studerades brus i Ringhals 2 reaktorn. Härvid

utvecklades modeller för separation av brus-

komponenterna, och deras giltighet demonstre-

rades. Reaktivitetsbrus kunde identifieras och

olika vibrationsmoder i härd och moderatortank

detekteras och beskrivas (6305). Metoderna

utnyttjade den normala härdinstrumenteringen -

främst yttre och inre neutronflöden. Brusmönst-

ret för Ringhals 2 visade globala reaktivitets-

svängningar vid cirka 1 Hz, pendelsvängningar i

moderatortanken vid ca 3 och 10 Hz samt skal-

svängningar vid ca 20 och 33 Hz. Dessutom konsta-

terades vissa lokala svängningar i härden som

ännu ej slutgiltigt utvärderats. Arbetet förs

vidare med sikte på att utarbeta ett förslag

till övervakningssystem för tryckvattenreaktorer.

I en översiktsrapport om tillämpningarna av

brusanalysteknik på kärnkraftverk, som utar-

betats på uppdrag av kärnkr^ftinspektionen,

noterades flera exempel på användningsområden

(6306). I vissa fall är metoderna väl etablerade

och kommersiell utrustning finns tillgänglig.
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Detta är exempelvis fallet med tekniken att

detektera lösa delar i primärsystemet genom

analys av signaler från accelerometrar monterade

på valda yttre delar av primärsystemet. Stötar

från lösa föremål åstadkommer akustiska vågor

som registreras av accelerometrarna. I andra

fall, till exempel för allmänna övervaknings-

system baserade på normala processignaler, krävs

ytterligare drifterfarenheter innan systemen kan

anses etablerade för rutinmässigt bruk.

Metodiken att spåra och identifiera bruskällor

behöver vidareutvecklas. En möjlighet är att

tillämpa analysmetoder som tillåter studium av

samtidiga relationer mellan flera olika mät-

signaler eller upplösning av de enskilda mät-

variablerna i olika komponenter. Sådana analys-

metoder studeras inom ett av NE finansierat

projekt (6307).

6̂ .3̂ 4 Datorsäkerhet

I dag utnyttjas i hög grad datorer för styrning

av icke-säkerhetsanknutna processer vid reaktor-

drift jämsides med konventionella, icke-datori-

serade system för säkerhetsövervakning I fram-

tiden kommer även säkerhetsanknutna processer

att i ökande utsträckning styras av datorer. Det

är av stor vikt att studera de problem som är

förknippade med en övergång till datorbaserade

säkerhetssystem Dessa problem sammanhänger med

specifikation, konstruktion, verifiering och

dokumentation av framför allt programvaran.

Sedan 1977 pågår i Studsvik ett av NE stött

projekt som behandlar tillförlitlighetsfrågor

för programvara vid säkerhetsanknuten dator»

användning (6308).
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Arbetet omfattar

studium av metoder för funktionell och
teknisk specifikation av säkerhets-
anknutna datorsystem

undersökningar av metoder för veri-
fiering av datorsystems tillförlitlig-
het med tonvikt på programvaran

bevakning av den internationella utveck-
lingen på området genom deltagande och
medverkan i samarbetsprojekt.

Projektet har försenats på grund av brist på

lämplig kompetens men beräknas kunna avslutas

under budgetåret 1979/80.

6_. 3_. 5 Störningsanalys

Vid onormala driftsituationer är det viktigt för

reaktoroperatören att snabbt få reda på orsaken

och vidta lämpliga åtgärder. Det gäller härvid

att dra korrekta slutsatser av indikationer som

presenteras i kontrollrummet i form av larmsig-

naler, instrumentutslag etc. Det kan ibland vara

svårt att ur den stora mängd information som är

tillgänglig identifiera de processvariabler som

är mest väsentliga för den uppkomna störningen.

Bristande insikt om störningens natur kan leda

till felaktiga eller uteblivna åtgärder från

operatörens sida, vilket i sin tur kan medföra

ett onödigt snabbstopp med produktionsbortfall

som följd. I värsta fall kan en från början

beskedlig incident utvecklas till ett allvarligt

haveri.

För att skapa förbättrade möjligheter att

informera operatören vid onormala driftsitua-

tioner i så god tid att återföring till normal

drift kan ske, pågår i USA och Västtyskland

utveckling av system för störningsanalys. Dessa



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

1
STUDSVIK/KS-80/6

1980-02-15

116

bygger på att datormodeller av störningssitua-

tioner konstrueras på förhand och lagras i en

databas. Den används sedan i ett direktanslutet

datorprogram för jämförelse i realtid med de

aktuella störningarna. Programmet ger via med-

delanden på en bildskärm information till

operatören om sannolika orsaker till drift-

störningen, konsekvenser för driften vid kvar-

stående störning och förslag till motåtgärder.

I Sverige har de utländska projekten studerats

inom kollektivforskningsavtalet mellan Studsvik

och kraftindustrin (6309). Ett förslag till

svenska insatser utarbetades som ledde till ett

av kärnkraftinspektionen stött projekt, vars

första etapp har inletts (6310) . Projektet

innebär att samarbete etableras mellan det tyska

projektet och Studsvik, vilket bland annat

betyder att Studsvik får tillgång till tyska

störningsanalysprogram i utbyte mot svenska

simulatormodeller. I den första etapoen studeras

felfunktionsdata för en kokarreaktor i syfte att

ge underlag för bedömning av var ett störnings-

analyssystem skulle ge störst utbyte med hänsyn

till störningens art, frekvens och krav på

operatörsingripande.

§^3^6 Människa_-_maskinfrågor

Människan som komponent i kärnkraftverkens

drifts- och säkerhetssystem har tidigare inte

ägnats samma omsorgsfulla analys som de tekniska

komponenterna och systemen. Problemet att kvanti-

fiera mänskligt felhandlande har gjort det svårt

att bestämma reaktorsystemens totala tillför-

litlighet. Detta har lett till en långt driven

automatisering av säkerhetsmässigt väsentliga

processer. Drift- och underhållspersonal är

dock, och kommer att förbli, oumbärlig för
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kontroll och övervakning, test och reparation

etc. Samspelet mellan människa och maskin är

därför av avgörande betydelse för reaktorsyste-

mens säkerhet och tillförlitlighet.

Målet för forskningen på människa - maskinom-

rådet är att minska risken för mänsklig fel-

funktion. Detta kan i första hand ske genom

förbättring av drift- och underhållspersonalens

arbetssituation och utbildning, t ex genom en på

ergonomiska kriterier baserad kontrollrums-

utformning, bättre instruktioner för drift och

underhåll samt utvidgad simulatorträning. En

viktig deluppgift är att ta fram statistiskt

underlag för mänsklig tillförlitlighet att

användas vid kvantitativ riskanalys. Dessa

frågor behandlas vidare i avsnitt 9.5.

I Sverige initierades studier av människa -

maskinfrågor på kärnkraftområdet år 1973 av

LUTAB som på uppdrag av KÄRNSÄKFORSK genomförde

en utredning om den säkerhetsmässiga betydelsen

av mänskligt felhandlande (6311). En kartlägg-

ning av inhemska och utländska aktiviteter

visade att det mot bakgrund av ergonomiska och

andra beteendevetenskapliga studier inom rymd-

farten och flyget ännu återstod mycket att göra

inom kärnkraftområdet. Ett förslag till svenska

FoU-insatser för att minska riskerna av mänsk-

ligt felhandlande vid drift och underhåll av

kärnkraftverk framlades.

Med stöd av KÄRNSÄKFORSK och kärnkraftinspek-

tionen genomförde LUTAB en förstudie (6312) och

en huvudstudie över driftpersonalens arbets-

situation i svenska kärnkraftverk under med-

verkan av beteendevetenskaplig och medicinsk

expertis. I förstudien insamlades information om

aktiviteter i Barsebäckverkets kontrollrum genom

L
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enkäter, händelserapportering, direkt observa-

tion och intervjuer. Erfarenheterna visade att

de använda metoderna lämpade sig väl för analys

av samspelet människa - maskin. Vissa uppkommna

svårigheter under arbete i kontrollrummet kunde

hänföras till existerande instruktioner och

rutiner. Förslag utarbetades till fortsatta

studier på området.

I huvudstudien, vars resultat är under publi-

cering (6313 - 6317), kartlades driftpersonalens

arbetsmiljö och procedurer i samtliga svenska

kärnkraftverk. I princip användes samma under-

sökningsmetoder som i förstudien. Allmänin-

trycket var att kontrollrummens utformning i

stort sett var acceptabel, men ett antal system-

och detaljutformningar kritiserades från ergo-

nomiska synpunkter. Rekommendationer och änd-

ringsförslag lämnades för viss utrustning och

instrumentering samt för vissa instruktioner och

procedurer. Försök gjordes till numeriska skatt-

ningar av sannolikheter för mänskligt felhandlande

vid utvalda operatörsåtgärder.

Sedan 1977 pågår ett nordiskt samarbetsprojekt

som behandlar säkerhetsaspekter på utformning av

kontrollrum och operatörsarbete i kärnkraftverk.

Projektet samordnas av Nordiska kontaktorganet

för atomenergifrågor, NKA, och stöds av Nordiska

ministerrådet inom dess fyraåriga kärnsäkerhets-

program 1977 - 1980. Projektet, som benämns

NKA/KRU, omfattar ett förprojekt och ett tjugo-

tal delprojekt fördelade på tre huvudområden:

ergonomisk värdering av kontrollrums-
utformning och -utrustning

analys av mänsklig tillförlitlighet vid
operatörsagerande

utbildning och träning av kontrollrums-
personal
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De deltagande organisationerna bidrar med sina

olika specialiteter med följande fördelning:

Ristf, Danmark Mänsklig tillförlitlighet,
riskanalys, operatörsmodeller

Otnäs, Finland Operatörsmodeller, simulator-
teknik, operatörsutbildning,
anläggningsteknik

Halden, Norge Ergonomi, datorteknik, display-
teknik, kontrollrumslaboratorium

Studsvik, Sverige Processanalys, opertörsutbild-
ning och -träning, simulator-
utveckling, simulatorer

Oe svenska insatserna, som bekostas av kärn-

kraftinspektionen, har bl a inneburit medverkan

i förprojektet genom framtagning av system- och

befattningsbeskrivningar vid Oskarshamn 2 (6318) .

Undersökningen omfattade en redogörelse för

kraftverkets system och funktioner i tekniska

och operativa termer samt en beskrivning av

operatörernas uppgifter och samspel med proces-

ser i olika driftstillstånd. Systembeskrivningen

utarbetades av Studsvik Energiteknik AB och

befattningsbeskrivningen av Ergonområd AB.

System- och befattningsbeskrivningen har till-

sammans med en liknande finsk studie för Lovisa 1

legat till grund för val och analys inom det

samnordiska projektet av ett antal representa-

tiva referenssituationer för kontrollrumsar-

betet. Utgångspunkten har varit att störd drift

ställer de största kraven på operatörernas

kunskaper och förståelse, och att korrekt hand-

lande i sådana situationer är väsentligt för

stationens säkerhet och tillgänglighet.

Insatserna i Studsvik inom NKA/KRU har främst

syftat till att studera och förbättra den ut-

bildning och träning som operatören genomgår.
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tjed stöd av Jkärnkraftinspektionen genomfördes

under 1979 en förstudie där bland annat frågor

om mätning av en operatörs prestationer vid

arbete med en simulator bearbetades (6319).

Härvid utnyttjades Studsviks kompaktsimulator

och AB Kärnkraftutbildnings (AKU) fullskalesimu-

lator i versioner som simulerar Ringhals 2 och

3. Sex försökspersoner deltog i experimentet som

omfattade lektioner i bas- och driftkunskap,

undervisning på kompaktsimulatorn, skriftliga

prov samt prov vid AKU-simulatorn. Resultaten

visade att experimentets uppläggning och genom-

förande möjliggjorde kvantitativa bedömningar av

försökspersonernas prestanda. De pekade också på

förbättringar som kunde genomföras för att få

ett säkrare mått på utbildningens effektivitet.

Förslag till fortsatt nordiskt projektarbete

inom området mänsklig tillförlitlighet har fram-

lagts av en ad hoc-grupp för säkerhetsforskning

inom NKA (6320) . Förslagen omfattar studium av

mänskligt felhandlande vid reparations- och

underhållsarbete och av förhållanden i samband

med arbetsorganisation och planering samt fram-

tagning av en samlad databas för konstruktion av

kontroll- och säkerhetssystem och driftpla-

nering.

Från teknisk synpunkt fyller kärnkraftverkens

kontroll- och övervakningssystem högt ställda

krav på säkerhet och tillgänglighet både vid

normal och störd drift. En långt driven auto-

matisering och datorisering underlättar drift-

personalens arbete. Kontrollrumspersonalen har

alltjämt en avgörande roll att spela för över-

vakning och styrning av den normala driften
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och för ingripanden vid störd drift, speciellt

vid säkerhetsanknutna processer. Drifts- och

underhållspersonalens arbetsinsatser och utbild-

ning ägnas ökande uppmärksamhet. Nya kontroll-

och övervakningssystem introduceras för att

minimera risken för mänskligt felhandlande.

Svenska forskningsinsatser på området kan sam-

manfattas sålunda:

System för driftövervakning genom ana-
lys av brus i processignaler har utveck-
lats för rutinmässig tillämpning i
svenska kraftreaktorer.

Studium av tillförlitlighetsfrågor för
programvara hos datorbaserade system
för säkerhetsövervakning har inletts.

Utveckling av realtidssystem för stör-
ningsanalys som hjälpmedel vid orsaks-
bestämning och åtgärdsbeslut har på-
börjats.

En kartläggning av driftpersonalens
arbetsmiljö och procedurer vid samtliga
svenska kärnkraftverk har genomförts.

Ett nordiskt samarbete har inletts för
studium av kontrollrumsutformning
och -utrustning, analys av mänsklig
tillförlitlighet vid operatörsagerande
samt utbildning och träning av kontroll-
rumspersonal .

Betydelsen av den mänskliga faktorn för reaktor-

säkerheten har aktualiserats av händelserna vid

Three Mile Island och understrukits bland annat

av Kemeny-rapporten och den svenska reaktorsäker-

hetsutredningen. Man kan vänta sig väsentligt

utökade forskningsinsatser på området under den

närmaste framtiden.
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7. RADIOAKTIVITET OCH STRÅLSKYDD

7.1 Radioaktivitet i kärnkraftverk

Den helt dorrunerande delen, ungefär 95 %, av de

radioaktiva ämnena i ett kärnkraftverk finns i

reaktorhärdens bränsle i form av fissignsgrg-

dukter. Återstående 5 % finns till största

delen i det bränsle som förvaras i bassängen

för använt bränsle. Reaktorns termiska effekt

och drifttiden bestämmer mängden radioaktiva

ämnen som bildas. För kortlivade nuklider upp-

nås snart jämvikt, medan långlivade nuklider

tillväxer med drifttiden till varje omladdnings-

tillfälle då 1/4 å 1/5 av härdens bränsle byts.

Genom succesiva neutroninfångningar och kärn-

sönderfall bildas också tunga_nuklider i bräns-

let. Vissa sådana nuklider har lång halverings-

tid och dominerar aktiviteten i bränsleavfallet

från ungefär 150 år efter uttaget.

Reaktorns konstruktionsmaterial blir aktiverade

genom neutronbestrålning. Genom bl a korrosion

kan vissa aktiveringsgrodukter frigöras till

reaktorvattnet i löst eller suspenderad form.

De vanligaste korrosionsprodukterna är järn,

krom, nickel, koppar och zink. De dominerande

aktivitetskoncentrationerna härrör från tritium

(speciellt i tryckvattenreaktorn), Na-24, Cr-51,

Fe-55, Co-58, Co-60 samt i kokarreaktorn Zn-65.

Aktiverade korrosionsprodukter kan avsätta sig

i härden och yttre systemdelar och ye upphov

till en hög strålningsnivå vid underhålls- och

reparationsarbete. De största dosbidragen kommer

från koboltisotoperna.
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Om skador uppstår på bränslets kapsling läcker

gasformiga och lättflyktiga fissionsprodukter ut

i kylmediet. Av intresse är i första hand iso-

toper av kryjaton, xenon och iod. Om kapslingen

brister kommer de flyktiga fissionsprodukterna

som frigjorts i bränslet och samlats i spalten

mellan kuts och kapsling att bli tillgängliga

för läckage genom utlakning. Beroende på kap-

slingsskadans omfattning kommer således olika

läckagemekanismér att göra sig gällande vilket

har betydelse för läckagets storlek och iso-

topsammansättning .

I en kokarreaktor frigörs fissionsgaserna från

reaktorvattnet och följer med ångan till tur-

binen. Gaserna avlägsnas från primärkretsen

genom ventilering från turbinkondensorn och

förs via avgassystemet till skorstenen. I av-

gassystemet ingår fördröjningsenheter där de

kortlivade nukliderna får avklinga samt ut-

rustning för specifik avskiljning av enskilda

ämnen. Utvecklingen av avgassystemen har gått

från enkla system i tidiga kärnkraftverk till

mera komplicerad och avancerad utrustning i

moderna konstruktioner.

förs gaserna från primär-

systemet till gasbehandlingssystemet. Det består

i enklaste fall av avklingningstankar, som

normalt har kapacitet för en månads lagring,

varefter utsläpp sker till skorstenen. Avgaserna

innehåller i huvudsak väte, kväve och fissions-

gaser. I mera avancerade gasbehandlingssystem

avskiljs vätet i rekombinatorer genom tillsats

av syre. Härigenom minskas gasmängden och lag-

ringstiden kan ökas. Rekombinatorer finns även

i vissa kokarreaktorers avgassystem.
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Genom läckage i de tryckbärande systemen via

ventiler, packboxar och dylikt kommer aktivt

reaktorvatten och ånga ut i anläggningen. Där-

för finns ventilationssystem. Ett visst under-

tryck hålls i hela anläggningen för att radio-

aktiva ämnen inte skall kunna komma ut ur bygg-

naderna annat än genom skorstenen. I svenska

kokarreaktorer är de olika anläggningsdelarna

helt isolerade i ventilationshänseende. Varje

byggnad betjänas av ett eller flera ventila-

tionssystem. Den aktiva ventilationen är för-

sedd med både partikel- och jodfilter. I tryck-

vattenreaktorer är alla högtryckssystem med

reaktorvatten samlade innanför inneslutningen.

Risken för läckage av luftburen aktivitet till

andra stationsbyggnader är därför liten. Av

denna anledning är endast inneslutningen för-

sedd med aktiv ventilation.

För att hålla nere vattenburna föroreningar

finns reningssY§tem. Svenska kokarreaktorer har

fullflödesrening av matarvattnet och parallell-

reningskretsar för reaktorvattnet. Kondensat-

reningssystemet innehåller filter med jonbytar-

massa. Där bortfiltreras större delen av de

korrosionsprodukter som bildas i turbinen, kon-

densorn och de förvärmare som ligger före ren-

ingssystemet. Vidare avlägsnas jonogena föro-

reningar, exempelvis klorider, som kan komma in

1 kondensorn med inläckande kylvatten. Parallell-

reningssystemet innehåller blandbäddsjonbytare

med radiellt flöde, som normalt motsvarar cirka

2 % »v matarvattenflodet.

I reningssystemen uppsamlas stora mängder medel-

aktivt avfall. Filtermassa spolas periodiskt

till samlingstankar. Vid hanteringen av avfallet
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finns risker för läckaae och spill med sprid-

ning av aktivitet i anläggningen. Beroende på

renhet och aktivitetsinnehåll kan avfallsvatten

antingen återföras till primärsystemet, upp-

arbetas i indunstare eller släppas ut till

havet.

Alla utsläpp via skorsten eller till havet före-

gås av aktivitetsmätningar för kontroll av att

strålskyddsmyndighetens föreskrifter är upp-

fyllda. Det krävs speciella mätsystem för

övervakning och analys av såväl luftburen som

vattenburen aktivitet. De nya bestämmelser som

införs 1981 ställer ökade krav på mätsystemens

prestanda och tillförlitlighet.

7.2 Aktivitetsfrigörelse

7.2.1

Vid kärnreaktionerna i reaktorbränslet bildas

fissionsprodukter och aktinider (transuraner).

Mängden radioaktivitet beror på reaktorns ef-

fekt och hur länge den varit i drift. I färskt

bränsle till en 1 000 MW , kokarreaktor är
el

den naturliga radioaktiviteten ungefär 300 curie

(Ci). Under ett års drift mellan omladdningstill-

fällena byggs aktiviteten upp till cirka

1.7*10 Ci. När reaktorn stängs av upphör den

primära produktionen av radioaktiva ämnen.

Mängden radioaktivitet avtar, till en början

snabbt genom sönderfall av kortlivade fissions-

produkter till mera långlivade eller stabila

nuklider.

Genom växelverkan mellan strålningen från sön-

derfallande radioaktiva nuklider och den om-

givande materian utvecklas stora mängder värme.



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6 129

1980-02-15

Karakteristiskt för denna s k resteffekt är att

den till en början domineras av fissionspro-

dukterna. Under en mellanperiod från omkring

5 år efter uttag ur reaktorn är strontium-90

och cesium-137 (och dess sönderfallsprodukter)

de nuklider som ger det största bidraget. Från

omkring 150 år blir de tunga nukliderna dominer-

ande, inledningsvis främst americium-241.

Kännedom om mängden, sammansättningen och rest-

effekten från fissionsprodukter och aktinider är

av stor betydelse vid haverianalyser och för

hantering, transport och förvaring av använt

bränsle. Ett datorprogram, BEGAFIP (Beta och

Gamma från FissionsProdukter), utvecklades

därför vid Studsvik under 1969 - 1970 för be-

räkning av fissionsprodukt- och aktiniduppbygg-

nad i reaktorbränsle (7201) . Programmet beräknar

ett inventarium av fissionsprodukter utgående

från antalet fissioner och utbytet per fission.

Dessa fissionsprodukter följs sedan med avseende

på sönderfall, övergångar och neutronreaktioner.

Utbränningen, som bestämmer antalet fissioner,

och uppbyggnaden av aktinider beräknas i en

inledande del av programmet med ledning av

inmatade uppgifter om effekt per ton U, drift-

perioden och neutronernas energifördelning.

På uppdrag av programrådet för radioaktivt av-

fall, kärnkraftinspektionen och strålskyddsin-

stitutet (7202) samt nämnden för energiproduk-

tionsforskning (7203) har förbättringar och upp-

dateringar av programmet skett. Därvid har kom-

pletta avklingningskedjor för tunga nuklider in-

förts och datablibioteket utökats. Jämförelser

har gjorts med ett amerikanskt program, ORIGEN.

Det visade sig att programmen överensstämde bra

för fissionsproduktkoncentrationerna, men ORIGEN
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gav ungefär 30 % lägre aktinidhalter (7204). En

ytterligare komplettering av BEGAFIP för be-

räkning av neutronkällor ingår i ett projekt

inom kollektivforskningsavtalet mellan Studsvik

och kraftindustrin (7205).

Med stöd av kärnkraftinspektionen har en samman-

ställning av grunddata och neutrontvärsnitt för

de 16 viktigaste aktinidnukliderna framtagits av

en arbetsgrupp inom den svenska kärndatakom-

mmittén (7206).

Ett beräkningssystem för kriticitetsberäkningar

har framtagits av kärnkraftinspektionens mate-

rialenhet (7207). Systemet omfattar ett Monte

Carlo program för beräkning av neutrontransport

och kriticitet samt ett antal processerings-

program för beräkning av indata (grupptvärsnitt)

till Monte Carlo programmet. Programmet testades

genom analys av några kritiska experiment.

Därvid konstaterades god överensstämmelse för

system med uran-235-anrikning. Däremot bör pro-

gammen inte användas för system med höga halter

uran-233.

7i2i2 Strålningsläckage

En reaktor är en intensiv källa till genomträng-

ande gamma- och neutronstrålning. Reaktortanken

omges därför av en strålskärm med tjocka betong-

väggar. Strålningsläckage via spalter och genom-

föringar kan ge upphov till besvärande strål-

doser. I praktiken är det fråga om spridning av

neutron- och gammastrålning i mycket kompli-

cerade geometrier. För att analysera sådana fall

behövs avancerade datorprogram, som kan behandla

transportproblem i tredimensionella geometrier.

Ett sådant program, baserat på Monte Carlo-

teknik, är MORSE som utvecklats i USA. MORSE

finns tillgängligt på CYBER-datorn i Studsvik.
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Med stöd av nämnden för energiproduktionsforsk-

ning genomförs ett projekt i syfte att skaffa

praktisk erfarenhet av MORSE och göra jämför-

elser med enklare program (7208). Av särskild

vikt är att lära känna de accelerationsrutiner

som ingår i programmet för att rimliga beräk-

ningstider med tillräcklig noggrannhet skall

uppnås.

I ett projekt inom kollektivforskningsavtalet

mellan Studsvik och kraftindustrin studeras ett

realistiskt reaktorfall (7209). Det gäller att

beräkna neutron- och gammaspridning i den annu-

lära spalten mellan reaktortank och strålskärm

och bestämma stråldosrater i olika utrymmen och

på komponenter.

7i2i3

Vid reaktordrift ansamlas gasformiga och flykt-

iga fissionsprodukter i spalten mellan bränsle-

stavarnas kutspelare och kapsling. De viktigaste

gasformiga fissionsprodukterna med hänsyn till

förekomst och radiologiska egenskaper är iso-

toper av xenon och kr.-pton. De viktigaste flykt-

iga fissionsprodukterna är isotoper av jod och

cesium. Som tidigare nämnts i avsnitt 6.1.6

beror frigörelseandelen från urandioxidmatrisen

i hög grad på bränslets temperatur och utbränn-

ing.

Under ogynnsamma omständigheter kan defekter i

form av hål eller brott på kapslingen uppstå och

fissionsprodukter komma ut i det primära kyl-

mediet. Läckaget sker dels som en momentan puff

av fissionsgaser i samband med att defekten

utbildas, dels som ett tidsberoende förlopp

sammanhängande med diffusion av lättflyktiga

fissionsprodukter till brottstället/ intrång av
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reaktorvatten och utlakning. Genom mätning av

radioaktiviteten i reaktorvattnet kan den

momentana puffen iakttas som en "spik" i akti-

vitetskurvan. Spikar erhålls också vid ändringar

i effektnivån, till exempel vid reaktoravstäng-

ning.

Fissionsproduktläckage har sedan flera år stud-

erats av Studsvik genom insamling och analys av

data från Oskarshamn, Barsebäck och Halden samt

mätningar i samband med bränsleprov i R2-reak-

torn (7210) . Försök har gjorts att anpassa

teoretiska samband till uppnäcta aktiviteter och

korrelera de experimentella resultaten till

antalet defekta stavar som detekterats vid

läcksökning.

Det konstaterades bl a att fissionsproduktläck-

aget i Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 2 var

minst två storleksordningar lägre än i Oskars-

hamn 1. Uppmätta aktiviteter analyserades ut-

gående från samband av typen:

R = k-y.x"b

där R är läckagehastighet, y fissionsutbyte,

\ sönderfallskonstant, k och b konstanter. Vär-

det av b anses kunna ge information om typen av

läckage på så sätt att b :> 1 representerar små-

hål, b = 0 ytkontaminering och b » 0.5 ett "van-

ligt" hål.

I Figur 7.2.1 och 7.2.2 visas några typiska re-

sultat för b-värden som beräknats ur uppmätta

aktiviteter för jod- och ädelgasisotoper från

Oskarshamn 1 under 1977. De höga värdena för jod

under vissa perioder förklarades bero på spikar

i samband med reaktoravställning.
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Transienta fissionsproduktläckage vid avställ-

ning och start har undersökts inom ett SKI-pro-

jekt vid ASEA-ATOM (7211). Jod- och ädelgas-

spikar i kokarreaktorer studerades dels genom

analys av utländska erfarenheter, dels genom

speciella mätningar i Oskarshamn 1 och Ringhals

1. Genom att relatera det transienta läckaget av

jod-131 i en avstängningsspik till det statio-

nära läckaget av xenon-133 kunde ett empiriskt

samband tas fram som relativt väl representerade

experimentella data.

Den utläckta mängden jod vid planerad avställ-

ning var oberoende av avställningsproceduren.

Xdelgasspikarna indikerade att läckaget vid

snabbstopp var lägre än vid planerad avställ-

ning. Bidraget från Xe-133 dominerade spikarna

både vid avställning och start. Det var ofta

större vid start än vid avställning.

För att få underlag för bedömning av säkerhets-

riskerna vid hantering av använt reaktorbränsle

gjordes en undersökning av fissionsgasläckage

vid punktering av bränslestavar i en förvarings-

bassäng (7211). Undersökningen utfördes av

Studsvik i samarbete med Oskarshamnsverkets

driftgrupp och ASEA-ATOM på uppdrag av strål-

skyddsinstitutet och kärnkraftinspektionen.

Resultaten visade att läckaget av xenon och jod

från stavarna efter punkteringen var lägre än

väntat. Haveri på en stav i bränslebassängen

medför därför dosbelastningar av helt under-

ordnad betydelse.
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Kunskapen om fissionsproduktläckage vid statio-

nära och transienta driftförhållanden är ännu

bristfällig. Litteraturuppgifter om stavläckage

varierar inom vida gränser. Förslag har fram-

lagts om ett Post-Failure Fuel Performance Pro-

ject (PFFP) där förbestrålade bränslestavar

defekteras och underkastas väldefinierade be-

strålningsprov i R2-reaktorn, varvid fissions-

produkt läckaget följs =>om funktion av tiden. In-

verkan av effektändringar studeras. Sambandet

mellan defektens storlek och läckaget undersöks.

Målet är att korrelera fissionsproduktläckage

och defektegenskaper med utnyttjande av den

kunskap om frigörelse och fördelning av fissions-

produkter i bränslet som framkommit i andra

Studsvik-projekt (7213).

Vattnet i en reaktor innehåller korrosionspro-

dukter som aktiveras vid kylmediets passage

genom reaktorhärden. Det måste hållas så rent

som möjligt för att undvika avsättningar på

bränslestavar, rörledningar och komponenter och

förhindra angrepp på det rostfria materialet i

primärsystemet, men framför allt för att hålla

stråldoserna vid underhålls- och reparations-

arbete så låga som möjligt. Erfarenheten visar

att stråldoserna tenderar att öka med reaktorns

drifttid. Genom noggranna materialspecifika-

tioner, kontrollerad vattenkemi och kontinuerlig

rening av reaktor- och matarvatten har aktivi-

teten i svenska kokarreaktorer hittills kunnat

hållas väsentligt lägre än i andra kokarreak-

torer (7214).

Aktiviteten från korrosionsprodukter i reaktor-

vattnet under fulleffektdrift framgår av Tabell

7.1.
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Tabell 7.1

Aktiveringsprodukter i primära kylmediet (7214)

Genomsnittsvärden under normal drift, december 1978

Drifttid
Fulleffekt-
timmar

Cr-51 Mn-54 Co-58 Co-60 Zn-65
Bq/cm^ Bq/cm^ Bq/cm^

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Barsebäck 1

Barsebäck 2

35

23

14

20

11

200

300

500

100

200

110

44

37

150

110

0.30

0.63

1.1

0.85

0.30

6.3

6.3

3.7

9.6

4.8

6.7

1.0

2.6

1.7

0.8

60

2

15

1

0.9

Med hjälp av speciell utrustning har avsätt-

ningen av aktiveringsprodukter i rörledningar

och på bränslestavar studerats. Med kännedom om

ytaktivitetens sammansättning och samband med

stråldosen har dosbidragen från olika nuklider

uppskattats (7214). Det visade sig att Co-60

svarade för ungefär 50 % av de totala strål-

doserna under 1977. Bidragen från fissions-

produkter var mindre än 5 % i genomsnitt. Efter-

som Co-60 väntas öka med tiden är det väsentligt

att reducera koboltkällorna för att uppnå minsk-

ade stråldoser.

Avlossningen av korrosionsprodukter från kon-

struktionsmaterialens vattenberörda yta har

studerats i en serie försök vid Studsvik Energi-

teknik. Prover bestrålades i R2-reaktorn och

undersöktes i en högtryckskrets under noggrant

kontrollerade förhållanden. Avlossade korro-

sionsprodukter uppsamlades i ett filterpaket och

analyserades med gammaspektrometri. I den första

delen av undersökningen (7215) ingick 18Cr8Ni-
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stål med skilda kobolthalter. Resultaten visade

bl a att Co-60-avlossningen var proportionell

mot kobolthalten i materialet samt att avloss-

ningshastigheten var större i reaktormiljö än i

matarvattenmi1j ö.

Andra och tredje delen av undersökningen om-

fattade förutom 18Cr8Ni-stål även Inconel X750

(7216) och Stellite 6. Resultaten visade att

avlossningshastigheten i reaktorvatten var 7

gånger högre från Inconel X750 och 12 gånger

högre från Stellite 6 än från 18Cr8Ni. Vid dessa

försök tillämpades samma riktvärde för syre-

halten i matarvatten och reaktorvatten som vid

drift i kärnkraftverken. Det kan visa sig

önskvärt att använda en lägre syrehalt för att

undvika spänningskorrosionssprickning. En sådan

lägre syrehalt kan även inverka på korrosions-

produkternas avlossningshastighet. Därför

studerades i den fjärde delen av undersökningen

syrehaltens inverkan. Resultaten visade att

avlossningen från 18Cr8Ni och Inconel X750 var

lägre vid lägre syrehalt i matarvatten men

oberoende av syrehalten i reaktorvatten.

Stellite 6 hade däremot något högre avlossning

vid den lägre syrehalten i både matarvatten och

reaktorvatten.
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7.3 Transport- och utsläppsvägar

7.3.1 Luftburen aktivitet

På uppdrag av KÄRNSÄKFORSK genomförde Studsvik

Energiteknik en inventering av aktuella radio-

aktiva nuklider i utsläpp till luften vid normal

reaktordrift (7301). Frigörelseprocesser från

bränslet, läckagevägar, filtersystem och för-

dröjningstider studerades för svenska kokarreak-

torer och tryckvattenreaktorer. Typiska nuklid-

fördelningar beräknades med huvudinriktning på

isotoper av jod, krypton och xenon som är mest

intressanta från radiologisk synpunkt.

Resultaten visade att för kokarreaktorer med

0.5 tim fördröjningstid i avgassystemet dominer-

ades utsläppet av Xe-133, Xe-135m, Xe-135,

Xe-138, Kr-87 och Kr-88. Jodaktiviteten redu-

cerades kraftigt på grund av begränsad över-

föring till ångan och hög avskiljning i filter-

systemet. Vid längre fördröjningstider (20 - 30

timmar) fick de kortlivade ädelgasnukliderna

mindre betydelse och Xe-133 blev dominant följd

av Xe-135. Med ädelgasfilter erhölls ytterligare

kraftig reduktion av xenonisotoper och kortliva-

de kryptonisotoper samt jod.

Partikelburen aktivitet, t ex aktiveringspro-

dukterna Co-58 och Co-60 och fissionsprodukterna

Cs-134, Cs-137, Sr-89 och Sr-90 frigjordes i

mycket små mängder.

För verifiering av de teoretiska beräkninqarna

gjordes på uppdrag av KÄRNSÄKFORSK en experi-

mentell undersökning i Oskarshamn 1 (7302).

Genom bearbetning av driftanalyser och system-

atisk mätning och analys av transportprocesser
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i olika system var det möjligt att bestämma

väsentliga transportparametrar och nuklidför-

delningar för olika aktuella radioaktiva ämnen.

Ädelgaserna xenon och krypton överfördes helt

till ångan, medan jod överfördes till cirka

1 % och andra ämnen i lägre grad. Den partikel-

burna aktiviteten avskiljdes nästan helt i

turbinanläggningen. För jod observerades en

dekontaminationsfaktor på cirka 120 i turbin-

anläggningen. Den helt övervägande delen av

joden i avgassystemet förelåg i form av organ-

iska föreningar, främst metyljodid. Avskilj -

ningen av jod i filtersystemet var bättre än

99 %.

En motsvarande undersökning för tryckvatten-

reaktorn Ringhals 2 genomfördes på uppdrag av

strålskyddsinstitutet (7203) . I undersökningen

ingick analys och systematisering av driftdata

samt mätningar av koncentrationerna i luft av

Xe-133 och 1-131 i inneslutning, lokala ventil-

ationssystem och skorsten inom stationsbygg-

naden. Dessutom mättes koncentrationen i vatten

och luft i olika primärsystemdelar.

Det diffusa läckaget av xenon från primärsy-

stemet till inneslutningsatmosfären var större

än vad som motsvarar vattenläckaget, troligen

beroende på ångläckage från tryckhållningskär-

let. Metyljodid och en mindre del elementär

jod på/isades i inneslutningsatmosfären. Aktivi-

tetskoncentrationen av 1-131 var dock cirka 4

tlopotenser lägre än motsvarande koncentration

av Xe-133, vilket tydde på att joden i reaktor-

vattnet till en mycket liten del bestod av me-

tyljodid. De partikelburna aktiviteterna var

för låga för att enskilda nuklider skulle kunna
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identifieras. Endast 1-131 som metyljodid i

mycket små halter kunde påvisas i skorstens-

luften. Ett litet läckage av xenon från primär-

systemet till sekundärsystemet i ånggenerator-

erna kunde konstateras.

7.^2Y§£tenburenaktivitet

Reaktorvatten är kemiskt sett mycket rent och

innehåller blott några mgAg icke-flyktigt mate-

rial. Halten av aktuella korrosionsprodukter är

av storleksordningen yg/kg. Halten av partiklar

och kolloider är låg, det mesta finns i jonform.

Aktiviteterna är förhållandevis höga och mätbara

på relativt små vattenprover (jfr Tabell 7.1).

Den fysikalisk - kemiska sammansättningen av

avfallsvätskor från kärnkraftverk har undersökts

av Studsvik i ett KÄRNSÄKFORSK-projekt. Där

ingick en analys av elements och aktiviteters

förekomstformer i vatten (7304) . Det konsta-

terades att vatten från samlingstankar kan

variera mycket både i fråga om metallhalter och

andra beståndsdelar såsom komplexbildande ämnen.

Aktivitetshalten var låg i förhållande till

reaktorvatten. Såväl aktivt som inaktivt mate-

rial förekom till stor del i partikelform.

Större delen av de aktiverade korrosionspro-

dukterna i primärsystemet sitter på systemets

ytor. Genom avlossning och deponering transport-

eras aktiveringsprodukterna i vattenfas från

härden till andra systemdelar. Kortlivade

aktiviteter finns i huvudsak i härden medan

aktiveringsprodukter med halveringstider av

storleksordningen år (Co-60, Mn-54) till stora

delar kan förekomma utanför härden.
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Deponeringen av järn, kobolt och manganoxider på

värmeöverförande ytor av stål har studerats i

Studsvik inom ett NE-finansierat projekt (7305).

Försöken gjordes i kokarreaktormiljö som simu-

lerades i en högtryckskrets. Korrosionspro-

dukterna alstrades i en separat krets genom att

vatten fick passera förbi en neutronaktiverad

plåt av kolstål. Fördelningen av korrosions-

produkterna studerades i axiell led på insidan

av ett stålrör som utsattes för en temperatur-

gradient över den värmeöverförande ytan. Depo-

nering shastigheten för järn och mangan visade

sig bero kraftigt av temperaturen, medan kobolt

var mindre deponeringsvilligt.

För studium av transporten av aktiveringspro-

dukter har ett datorprogram framtagits för ett

kokarreaktorsystem (7306). Modellen beskriver

hur aktiveringsprodukternas koncentration i

vatten och på ytor förändras med tiden beroende

på korrosion, avlossning, deponering, rening och

aktivering. Programmet ger bl a möjlighet att

studera temperatureffekter genom variation av

korrosions-, deponerings- och avlossnings-

parametrarna.

På uppdrag av strålskyddsinstitutet genom-

förs av Studsvik ett projekt för kartläggning av

utsläpp och transportvägar för vattenburen

aktivitet i kokarreaktorer och tryckvatten-

reaktorer (7307). Under en första etapp görs en

sammanställning och analys av driftdata samt

experimentella undersökningar av betydelsefulla

faktorer och system för en kokarreaktor.
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7.4 Avskiljning och rening

7 ..4̂ 1 SflS0.!}*: aminer ing

Deponeringen av aktiveringsprodukter i reaktorns

primärsystem försvårar tillsyns- och repara-

tionsarbeten och ökar dosbelastningen hos ser-

vicepersonalen. Det är därför av stor vikt att

så långt som möjligt reducera avgivningen av

korrosionsprodukter från systemytorna genom an-

vändning av konstruktionsstål med hög korro-

sionsresistens och optimal kontroll av reaktor-

vattnets kemi. Tillförseln av korrosionspro-

dukter kan minskas genom effektivare kondensat-

rening och halterna i reaktorvattnet reduceras

genom ökning av parallellreningssystemets kapa-

citet. En annan metod att minska strålningen

från redan kontaminerade systemytor är att ut-

föra periodiska dekontamineringar av hela system

eller delar därav.

En dekontamineringsmetod som idag håller på

att utprovas grundar sig på behandling med låg-

haltiga lösningar av organiska syror och kom-

plexbildare. Under dekontamineringen får lös-

ningen passera en katjonbytare som fångar upp

de aktiva korrosionsprodukterna och regenererar

dekontamineringslösningen. Dessa metoder som

kommer att användas periodiskt ger dekontaminer-

ingsfaktörer från 2 - 5 , vilket innebär att

ytdosraterna vid varje behandling minskas med

50 - 80 %. Försök med en sådan metod har ut-

förts i Studsvik inom kollektivforskningsavtalet

med kraftindustrin.

Vid upp- och nedkörning av reaktorer har man

observerat ökningar av halten aktiveringspro-

dukter i reaktorvattnet. Oxidavlossningen har



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6 147

1980-02-15

vid närmare studium visat sig vara speciellt

framträdande vid snabba ändringar i vattnets

pH- och redoxpotentialvärden. Dessa iakttagel-

ser, som speciellt har uppmärksammats vid

kanadensiska kraftverk, ledde till systemat-

iska studier och reaktorexperiment vid den

kanadensiska atomforskningsstationen i syfte

att söka optimera betingelserna för maximal

oxidavlossning.

I ett av nämnden för energiproduktionsforsk-

ning stött projekt har försök utförts i Studsvik

att genom snabba, cykliska ändringar i reaktor-

vattnets redoxpotential åstadkomma dekontaminer-

ing (7401). Försöken utfördes i en högtrycks-

krets med simulerad kokarreaktormiljö. Som

provyta användes kretsens samlade vattenberörda

ytor, vars oxidskikt konditionerades under BWR-

liknande betingelser med avseende på syrehalt

och pH. Därefter doserades vätgas till vattnet.

Oxidbildningen och reduktionen utfördes med

0.2 - 0.3 ppm 0~ respektive 4 - 6 ppm H» inom

temperaturområdet 140 - 200°C. Försöken visade

att oxidavlossningen var optimal vid omkring

150°C.

Samma försök utförda vid 150°C på åldrade grov-

kristallina oxidskikt, bildade under flera år

i kokarreaktormiljö, visade obefintlig oxidav-

lossning. Det bedömdes dock som sannolikt att

dessa oxidskikt kunde förmås att lossna om

redoxcyklingen utfördes med hydrazin och väte-

peroxid.

Flyktiga fissionsprodukter från skadade bränsle-

stavar frigörs normalt till ångan och turbin-

kondensorn i kokarreaktorer och till tryckhåll-



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6 148

1980-02-15

ningskärlet i tryckvattenreaktorer. De förs

vidare till avgassystem som är försedda med

filter för avskiljning av jod och partiklar. I

senare anläggningar finns även fördröjnings-

system för ytterligare reduktion av aktiviteten.

Endast långlivade ädelgasnuklider passerar då

genom systemet till omgivningen. En liten del av

fissionsgaserna kan genom diffust läckage från

trycksatta system komma ut i stationsbyggnaden

och ofiltrerat överföras till omgivningen.

Luftburen jod förekommer i kärnkraftverken dels

partikelbunden, dels i form av gas. Den gas-

formiga joden kan vara elementär eller organiskt

bunden, vanligen som metyljodid. Partikelbunden

jod avskiljs i partikelfilter. För avskiljning

av elementär jod och metyljodid krävs kolfilter

med särskild impregnering för sorption av den

lättflyktiga metyljodiden. Kolet i filter som är

i kontinuerlig drift utsätts för förgiftning och

åldring vilket minskar effektiviteten.

Undersökningar av kolfilter påbörjades redan

under 1960-talet i Studsvik och har sedan fort-

satt på uppdrag av KÄRNSÄKFORSK och senare NE

och strålskyddsinstitutet. Metoder för undersök-

ning av kolprover har utarbetats. En rigg för

testning av fullstora filter har byggts och

undersökningar utförts av avskiljningsförxnågans

beroende av gashastighet, temperatur och fuktig-

het. Förgiftningseffekten har studerats varvid

påvisats att avskiljningsförmågan i aktuella

filterbankar försämrades drastiskt redan efter

några månaders eller något års drift (7402) .

Förslag att minska åldringen hos ordinarie

kolfilter genom att komplettera dem med för-

filter visade sig ha måttliga säkerhetsmässiga

och ekonomiska fördelar (7403).
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För att försäkra sig om att filtersystem skall

fungera effektivt provas filtren före installa-

tionen och vid kärnkraftverken genomförs sär-

skilda filterkontroller såväl före start som

periodiskt under driften. Förslag till anvis-

ningar för sådana prov och kontroller har ut-

arbetats både för jodfilter (7404) och partikel-

filter (7405). En testrigg för partikelfilter är

under projektering i Studsvik.

7.4.3 Kol-14

Med hänsyn till framtida kollektivdoser har

utsläpp av kol-14 från kärnkraftverken uppmärk-

sammats. De tre väsentligaste källorna till kol-

14 i lättvattenreaktorer är syre i vattnet, syre

och kväve i urandioxiden och kväve i zircaloy.
17 14De viktigaste kärnreaktionerna är O (n,a)C

14 14och N (n,p)C . För närvarande sker inte någon

avskiljning av kol-14 i kärnkraftanläggningarna.

Bildningen av kol-14 i svenska kokarreaktorer

har uppskattats till 40 - 50 curie per gigawatt

elektrisk effekt och år (7406), varav cirka 10

Ci frigörs vid reaktordriften och cirka 15 Ci

från uranet vid upparbetningen. Återstoden finns

i zircaloykomponenter, främst kapslingen.

På grund av dess långa halveringstid på 5 770 år

kommer kol-14 att ackumuleras i biosfären och

dosbidraget i framtiden att öka i förhållande

till mera kortlivade nukliders. En utredning vid

Studsvik har visat att utsläppen kan minskas

betydligt genom lämplig rening av gaserna från

avgassystemet i kokarreaktorn samt gasbehand-

lingssystemet och evakueringssystemet för inne-

slutningen i tryckvattenreaktorer (7407) . Av-

skiljning bör kunna ske antlrv ?.n genom tvättning

av koldioxid med stark alkalilut eller genom

adsorption i molekylarsikt.
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På uppdrag av strålskyddsinstitutet har en

provtagnings- och mätmetod för kol-14 utarbetats

(7408). En fältmässig utrustning har framtagits.

Mätningar utförs i Oskarshamn 1 och 2, Barsebäck

2 och Ringhals 2. Härvid studeras bl a förhåll-

andet mellan organiskt och oorganiskt bundet

kol-14. Mätningar görs vid olika tidpunkter för

att underlätta förståelsen av frigörelse och

transport av kol-14.
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7.5 Aktivitetsövervakning

t

7i5il Mätsystem

I transport- och utsläppsvägarna för luft- och

vattenburen aktivitet finns flera monitorer in-

stallerade för aktivitetsövervakning. Luften i

skorsten och inneslutning övervakas dels konti-

nuerligt med strålningsdetektorer, dels genom

regelbundna stickprovsanalyser. Skorstensmoni-

teringssystemet består således av ädelgasraonitor

med scintillationsdetektor och enkanalsanalysa-

tor samt partikel- och kolfilter för gasprov.

Filtren byts veckovis för mätning. Vattenut-

släppen mäts med proportionalitetsprovtagning

och efterföljande analys.

Nya föreskrifter för begränsningar, kontroll och

redovisning av utsläpp utfärdades 1977 av strål-

skyddsinstitutet och träder i kraft 1981. Reg-

lerna innebär skärpta krav för högsta tillåtna

utsläpp och kräver känsligare mätsystem för

övervakning och kontroll. För att undersöka

aktuella mätbehov och erforderlig mätteknik

påbörjades 1973 på uppdrag av KÄRNSÄKFORSK ett

utvecklingsprojekt i Studsvik. Undersökningarna

har främst inriktats på studium av förutsätt-

ningarna för kontinuerlig jodmonitering med

scintillationsdetektor samt på mätteknik med

halvledardetektorer av typ litiumdriftade

germaniumdetektorer, Ge(Li)-detektorer (7501).

Ett problem vid kontinuerlig jodmonitering är

att den representativa gammalinjen i 1-131 störs

av ädelgasisotoper med närliggande gairanaenergier.

Vid de koncentrationer av jod och ädelgaser som

förekommer i normala fall blir därför bakgrunden
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hög, -'ilket gör det svårt att observera jodak-

tiviteten. Kontinuerlig mätning kan dock vara

lämplig för transientfal1 och eventuellt haveri-

sa tuationer .

Hittills använda ädelgasmonitorer med scintill-

ationsdetektor och enkanalsanalysator innebär

att en total gammaakti^itet mäts inom ett ener-

giintervall eller ovanför en viss tröskelenergi.

Med Ge(Li)-detektor fås tillräcklig känslighet

för analys av individuella gammalinjer. Ett

sådant system för direktansluten, nuklidspecifik

ädelgasmonitering har varit i drift sedan 1978 i

Ringhals med gott resultat.

På uppdrag av strålskyddsinstitutet har en

analys genomförts i Studsvik av de mättekniska

och praktiska konsekvenserna av de nya utsläpps-

föreskrifterna (7502). Utredningen föreslår bl a

införande av nuklidspecifik ädelgasmonitering.

System för kontinuerlig övervakning av jod och

aerosoler bör eftersträvas. Utsläppsredovis-

ningen föreslås dock tills vidare kunna ske med

veckovis laboratorieanalys av filter.

Skorstensmoniteringssystemen avskiljer ett del-

gasflöde och leder detta genoi.i partikelfilter,

kolfilter och ädelgasmonitor. Normalt testas

installerade moniteringssystem innan provdriften

vid reaktorn börjar. Kontrollen genomförs med

doseringar och mätningar av partikelaerosoler,

jod, metyljodid och xenon. Avsikten är att kon-

trollera att representativ provtagning sker i

skorstenen och att bestämma överföringsförlust-

erna i provtagningssystemet. Erfarenheterna från

tester av nya installationer är i huvudsak goda

(7503) .
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För att upprätthålla funktionen och garantera

korrekta mätdata krävs återkommande tillsyn.

Ett förslag till återkommande funktionskon-

troll har utarbetats (7504). Inspektion och

provning föreslås genomförda i följande moment:

- skorstensslingan

mätslingan

ädelgasmonitor

provtagningens representativitet och
effektiviteten för metyljodid

aerosolprovtagning.

Kontrollen är tänkt att genomföras regelbundet,

t ex årligen, på varje installation.

7.5.3

Skorstensmoniteringssyutemet i Forsmark består

av en mekanisk del för provtagning och en elek-

tronisk del för mätning. Provtagningsdelen har

en skorstensslinga och två mätslingor. Den elek-

troniska delen har en mätkanal i varje mätslinga.

De två mätslingorna fungerar som reserv för var-

andra, som två redundanta system. En analys av

tillförlitligheten hos systemet, som omfattat

både mekaniska och elektroniska delar, visade

att sannolikheten för felfunktion som kan även-

tyra systemets förmåga att monitera önskad mät-

parameter är mycket liten (7505). De dominerade

felbidragen kom från mänskligt felhandlande i

samband med periodiskt underhåll och provtagning.

En studie av tillförlitligheten hos kontinuer-

liga utsläppsmoniteringssystem för nuklidspeci-

fik mätning har påbörjats i Studsvik (7506). Det

innebär bl a att pulshöjdsanalysatorer och pro-

cessdatorer blir aktuella som komponenter i sy-

stemen.
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7.6 Sammanfattning

Vid normal reaktordrift bildas stora mängder

radioaktiva ämnen som av en serie barriärer

hindras komma ut i omgivningen. Om den barriär

som kapslingen utgör, skadas, frigörs flyktiga

fissionsprodukter till det primära kylmediet.

Utsläpp av luftburen aktivitet sker huvudsak-

ligen till skorstenen via turbinkondensor och

avgassystem i kokarreaktorer och via tryckhåll-

ningskärl och gasbehanc"ingssystem i tryckvatt-

enreaktorer. Aktiva korro. ionsprodukter tran-

sporteras i reaktorvattnet från härden och kan

avsättas på yttre systemdelar och förorsaka höga

stråldoser vid tillsyns- och underhållsarbete.

Mängden korrosionsprodukter hålls nere genom

kondensatreningssystem och parallellrenings-

kretsar.

Ett huvudsyfte med forskningsinsatserna på detta

område är att hålla stråldoserna för såväl per-

sonal som omgivning vid normal drift så låga som

det är praktiskt möjligt och rimligt. För detta

ändamål har bl a genomförts:

analys av fissionsproduktfrigörelse i
forskningsreaktorer och kraftreaktorer
under stationära och transienta för-
hållanden

studium av avlossning, transport, av-
sättning och dekontaminering av aktiva
korrosionsprodukter

undersökningar av källstyrkor, tran-
sportvägar, avskiljning och utsläpps-
övervakning av luftburen aktivitet i
såväl kokarreaktorer som tryckvatten-
reaktorer.
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Den refererade verksamheten har huvudsakligen

bedrivits vid Studsvik Energiteknik på uppdrag

av kärnkraftinspektionen, strålskyddsinstitutet

och nämnden för energiproduktionsforskning.

Vissa arbeten har genomförts inom kollektiv-

forskningsavtalet mellan Studsvik och kraft-

industrin.
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8. HAVERIFÖRLOPP OCH SÄKERHETSSYSTEM

8.1 Kylmedelsförlust och nödkylning

Härdens kylning är av central betydelse för

reaktorns säkerhet. Vid normal drift är värme-

övergången mellan bränsle och kylmedel till-

räcklig för att hålla bränslet vid konstant

temperatur. Om kylningen försämras stiger kap-

slingstemperaturen snabbt även om reaktorn

stängs av. Det beror på omfördelning av det upp-

lagrade värmet i bränslet, och på resteffekten

från sönderfallande klyvningsprodukter. Vid

temperaturer på omkring 700°C börjar kapsling-

en oxideras märkbart. Stiger temperaturen

ytterligare försämras kapslingens hållfasthet

och en kemisk reaktion mellan zirkonium och

vatten bidrar till effektutvecklingen. Man

anser att när kapslingstemperaturen överskrider

1 200 C eller mer än ca 17 % av kapslingen oxi-

derats föreligger ett akut säkerhetsproblem.

För att förhindra höga kapslingstemperaturer

om den normala kylningen sviktar, är reaktor-

erna försedda med nödkylsystem. Om nödkylning-

en fungerar som avsett hålls kapslingstempera-

turen med stor sannolikhet under smältpunkten

även vid stora läckage i primärsystemet. Om

nödkylningen inte fungerar effektivt finns

risk för kapslingsskador med omfattande fri-

görelse av klyvningsprodukter.

Förloppen vid kylmedelsförlust och nödkylning

är i hög grad systembundna och beror av kompli-

cerade händelsekedjor. Beräkningar och resul-

tat som gäller för en viss reaktortyp kan där-

för inte utan vidare tillämpas på en annan. I
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första hand finns väsentliga skillnader mellan

kokarreaktorer och tryckvattenreaktorer. Men

även olika typer av kokarreaktorer måste sär-

skiljas t ex vad gäller cirkulationsprincipen

i primärsystemet, nödkylsystemens utformning

och bränslepatronernas konstruktion.

För att konkretisera problemställningen skall

vi starkt förenklat skissera händelseförloppet

vid ett brott på en huvudcirkulationsledning

till en reaktor av Oskarshamnstyp, se Figur

8.1.1. Omedelbart efter brottet stängs reaktorn

av, flödet genom härden vänder och strömmar ut

genom brottstället. Kylningen av härden försämras

och man får s k dryout (torrkokning) redan inom

ett par sekunder. Då börjar kapslingstemperaturen

att stiga snabbt. Efter en period med ren ånga i

härden förbättras sedan kylningen under nedåt-

strömning i kylkanalerna av ång-vattenblandning

på grund av intensiv avkokning av vatten från

spalter mellan kylkanalerna. Den högsta kaps-

lingstemperaturen inträffar efter ca 10 sek.

Sedan fallspalten tömts efter ca 15 sek kommer

ånga att strömma ut genom fallspalten och brott-

stället, varvid reaktortrycket snabbt sjunker.

Efter ca 30 sek kan man räkna med att trycken i

reaktortank och inneslutning är i balans och

strömningen i härden stagnerar.

Man räknar med att nödkylningen skall vara i-

gång efter ca 20 sek. Då sprutas vatten ut över

härden genom ett sprinklingssystem. Undan för

undan kommer sprinklingsvattnet att väta först

bränslepatronernas boxväggar, sedan kapslings-

rören. Nödkylningen får kapslingstemperaturen

att passera ett maximum efter några minuter för

att sedan långsamt avta. Det kan dröja 20 - 30

min innan temperaturen i kapslingen sjunkit till

normal nivå.
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NEDBLÅSNINGSFASEN NODKYCNINGSFASEN

-TRYCK

MAX KAPSLINGSTEMPERATUR

DRYOUT STRILSTART

FIG, 8.1.1 SCHEMATISKA FÖRLOPP VID RÖRBROTT I EN
KOKARREAKTOR MED EXTERN CIRKULATION
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Problemet kan förenklat sägas vara att bestämma

den maximala kapslingstemperaturen Under de

transienta värme- och strömningstekniska för-

lopp som följer på ett postulerat rörbrott i

primärsystemet. Det berör ett stort antal grund-

läggande fenomen om vilka kunskapen är ofull-

ständig, t ex det kritiska värmeflödet när torr-

kokning inträffar, värmeövergång och vätning

vid strilkylning, växelverkan mellan ånga och

nödkylvatten, värmeutveckling i bränsle och

kapsling, bränslet och kapslingens beteende vid

överhettning.

Som tidigare nämnts är strömningsförloppen

starkt systembundna och beror på vilken reaktor-

typ och vilken typ av brott man betraktar. Prin-

cipen för härdnödkylning i Forsmark 1 visas för-

enklat i Figur 8.1.2. Det finns ett högtrycks-

hjälpmatarvattensystem som tar vatten från en

förrådstank genom kolvpumpar, och ett lågtrycks-

sprinklingssystem som matas från inneslutningens

kondensationsbassäng. Vardera systemen består av

fyra oberoende delsystem. Högtryckssystemet kan

utnyttjas i reaktorns hela tryckintervall. Vid

stora toppbrott sjunker reaktortrycket snabbt

till under 1.5 MPa då lågtryckssystemet kan

pumpa vatten in i reaktorn för att upprätthålla

vattennivån i tanken.

Att göra experiment i fullstora reaktorer över

nödkylningens effektivitet är självfallet ute-

slutet. I stället söker man genom försök i redu-

cerad skala och studium av delförlopp åstad-

komma bästa möjliga simulering av dé verkliga

förhållandena. Hand i hand med experimenten ut-

vecklas analysmetoder vars giltighet prövas mot

experimenten.
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När det gäller att beskriva delförlopp kan man,

som framgår av Figur 8.1.2, särskilja två faser:

en s k nedblåsningsfas eller högtrycksfas från

tiden för brott till dess att systemtrycket

sjunkit till ca 2 MPa, och en lågtrycksfas

eller nödkylningsfas för tiden därefter. Under

nedblåsningsfasen är det främst tiden till

torrkokning som är av intresse, och under nöd-

kylningsfasen nödkylningens effektivitet och

den maximala kapslingsteraperaturen.

8̂ 1.̂ 2 Målsättning

En huvuduppgift för forsknings- och utvecklings-

arbetet är att åstadkomma tillförlitliga beräk-

ningsmetoder för analys av förlopp vid kyl-

medelsförlust och nödkylning. Härför krävs ett

experimentellt underlag både inom värme- och

strömningsteknik och för bränslets och kapsling-

ens beteende. I Figur 8.1.3 åskådliggörs mål

och delmål schematiskt. De värme- och ström-

ningstekniska försöken och metodutvecklingen

är inriktade dels på att renodla vissa fenomen

och studera delförlopp, dels på systemprogram

och s k integrala försök där de totala för-

loppen studeras. När det gäller bränsle och

kapsling krävs kunskaper om fundamentala egen-

skaper som modelleras i datorprogram för brän-

slets beteende.

Ett annat mål är att utveckla säkrare reaktor-

konstruktioner och effektivare nödkylsystem.

Sådan utveckling bedrivs av den utrustnings-

tillverkande industrin. Som ett exempel kan

nämnas Forsmark-typen av kokarreaktor med in-

terna cirkulationspumpar jämfört med Oskarshamns-

typen som har extern cirkulation. I en reaktor

med intern cirkulation är det tveksamt om här-

den eller ens någon del därav överhuvudtaget

friläggs vid en rörbrottstransient.
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DELFÖRSÖK
DRYOUT FIX
NÖDKYLN. GÖTA

INTEGRALFÖRSÖK
LOFT - PWR
TLTA - BWR

DELPROGRAM
NORCOOL
MOXY
DRAGON

BRÄNSLEKODER
GAPCON
FRAP

SYSTEMPROGRAM
RELAP
TRAC
GOBLIN

BRÄNSLE-
EGENSKAPER
KAPSLINGSBROTT
GAPKONDUKTANS
KUTSEGENSKAPER
RESTEFFEKT

BESTRÅLNINGS-
FÖRSÖK

R2
PBF

FIG, 8.1.3 FORSKNINGSPROGRAM FÖR KYLMEDELSFORLUST
OCH NÖDKYLNING MED EXEMPEL PÅ SVENSKA
OCH AMERIKANSKA FÖRSÖKSANLÄGGNINGAR OCH
DATORPROGRAM
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Det internationella utvecklingsarbetet på nöd-

kylningsområdet är synnerligen omfattande. Det

domineras av insatserna i USA, där det s k

LOFT-projektet (LOFT = Loss Of Fluid Test) in-

tar en framträdande plats. LOFT går ut på att

demonstrera nödkylningens effektivitet i en

tryckvattenreaktor. För ändamålet har man

byggt en speciell reaktor med en värmeeffekt

av 60 MW, som i skala 1:5 kopierar en fullstor

kommersiell tryckvattenreaktor. De första nu-

kleära proven genomfördes under 1978 med fram-

gångsrikt resultat. Även för amerikanska kokar-

reaktorer, där en del av flödet i primärsy-

stemet cirkuleras med pumpar utanför reaktor-

tanken och resten med interna strålpumpar, görs

omfattande delförsök och integrala försök.

Det svenska forskningsprogrammet följer i prin-

cip schemat i Figur 8.1.3 men är av resursskäl

inte på långt när så fullständigt som exempel-

vis det amerikanska. Programmet har inriktats

dels på att så långt möjligt utnyttja erfaren-

heter och anpassa resultat till svenska för-

hållanden, dels på specifika insatser för sven-

ska kokarreaktorer. Resurser har byggts upp

framför allt i Studsvik i form av experiment-

kretsar och datorprogram sedan början av 70-

talet. Marviken-anläggningen har utnyttjats i

internationella projekt, bl a för fullskale-

försök med utströmning vid simulerade rörbrott.

8,. 1^3 Strilkv^ningsförsök

Under åren 1971 - 1973 utfärdade den dåvarande

amerikanska atomenergikonunissionen regler för

analys av förlopp vid kylmedelsförlust och nöd-

kylning som blivit allmänt accepterade för
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licensieringsändamål. När det gällde kokarreak-

torer var reglerna delvis baserade på experi-

ment som utförts vid General Electric. Dessa

experiment var gjorda med en bränslegeometri

som var typisk för amerikanska kokarreaktorer,

då med 7 x 7 bränslestavar per patron.

Eftersom de svenska kokarreaktorerna har 8 x 8

stavar per patron var det av stort intresse

att genom experiment undersöka om de amerikan-

ska beräkningsreglerna var tillämpliga även

för svenska förhållanden. I första hand gällde

det att demonstrera strilkylningens effektivi-

tet vid brott i huvudcirkulationssystemets

inloppsledning. Därför initierade KÄRNSÄKFORSK

1973 en serie försök i den s k GÖTA-kretsen

vid Studsvik Energitekniks värmelaboratorium.

Försöken slutfördes 1978.

GÖTA-kretsen, Figur 8.1.4, består av två tryck-

kärl: själva testkärlet och ett tryckhållnings-

kärl. Trycket regleras genom injicering av

underkylt vatten i den ånga som finns i övre

delen av tryckhållningskärlet. Konstruktions-

trycket är 7 MPa. Huvudcirkulationspumpen dri-

ver vatten från tryckhållningskärlet genom en

kylare till två separata ledningar för sprink-

lingsvatten. Genom den ena sprutas vatten över

testknippet och genom den andra kan vatten till-

föras boxväggen runt testknippet. Vatten som

samlas i botten på testkärlet dräneras tillbaka

till tryckhållningskärlet.

Testknippet består av 8 x 8 elektriskt upphett-

ade stavar av Inconel omgivna av en kvadratisk

box, vilket simulerar en verklig bränslepatron.

Effekten tillförs genom värmarspiraler inuti
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stavarna på ett förprograiranerat sätt som efter-

liknar den avtagande resteffekten. Temperaturen

mäts genom -^ermoelement på olika nivåer längs

insidan av Inconel-vören.

I det första GÖTA-projektet, känt under beteck-

ningen Dsf/Pl, mättes temperaturen på kapsling-

en (= Inconelrören) under nödkylningsfasen vid

olika parametervariationer kring ett referens-

fall (8101). Referensfallet motsvarade förhåll-

adena vid ett konstruktionsstyrande haveri, dvs

fullständigt brott (giljotinbrott) på en huvud-

cirkulationsledning. De parametrar som vari-

erades var effekt och kapslingstemperatur i be-

gynnelsetillståndet, sprinklingsvattnets tem-

peratur och mängdflöde crxmt systemtrycket.

I nödkylningsfasens begynnelsetillstånd är

testknippet tömt på kylmedel, effekten har ett

värde som motsvarar tiden efter reaktorns av-

stängning och kapslingstemperaturen befinner

sig i stigande. Då utlöses strilkylningen vilket

minskar ökningstakten i kapslingstemperaturen

och efter hand får temperaturen att passera ett

maximum. Den maximala kapslingstemperaturen kan

uppgå till mer än 1 000°C.

I Fiyur 8.1.5 visas några typiska temperaturtran-

sienter direkc från experimenten. Totalt genom-

fördes ett hundratal körningar under olika för-

hållanden. För varje körning plottades vanligen

80 diagram såsom i Figur 8.1.6. Hanteringen av

en så stor mängd information möjliggjordes en-

dast genom en långt driven automatisk registrer-

ing och behandling av data.
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De värmetekniska processerna under nödkylnings-

fasen är synnerligen komplicerade. Värmeöver-

föring sker mellan kapsling, ånga, vatten och

box genom ledning, konvektion och strålning.

Enligt det ursprungliga syftet för Dsf/Pl skulle

konvektiva värmeöverföringstal ha utvärderats

ur experimenten med hjälp av en vid Studsvik

utvecklad modell för värmeöverföring genom

strålning (8102) . Detta mål måste emellertid

överges, då det efter experimenten visade sig

att testknippet hade deformerats kraftigt under

körningarna. Utan kännedom om den exakta geo-

metrin blir nämligen en sådan utvärdering men-

ingslös. Det är dock möjligt att en detaljerad

analys av mätvärdena kan ge besked om när de-

formationen inträffat, så att värmeövergångs-

tal skulle kunna beräknas åtminstone för tiden

före deformationen. En sådan analys genomfors

på uppdrag av kärnkraftinspektionen i ett sepa-

rat projekt (8103).

Moderna kokarreaktorer har bränslepatroner med

en eller flera stavar som inte innehåller brän-

sle. För att undersöka inverkan av sådana stav-

ar, som inte producerar någon värme, genomför-

des separata nödkylningsförsök i GÖTA där 1

resp 4 stavar i testknippet lämnades ouppvärm-

da (8104). Resultaten överensstämmer väl med

data från Dsf/Pl och visar genomgående något

lägre maximala kapslingstemperaturer. Det har

inte varit möjligt att klarlägga om testknipp-

ets deformation på ett signifikant sätt har

påverkat resultaten.

8̂ 4 Försök_med_motriktat_ån2flöd^

I vissa fall kan uppåtriktade ångflöden begränsa

den mängd strilkylvatten som kan tränga ner i

en bränslepatron under nödkylningsfasen. Detta
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fenomen är i engelsk litteratur känt under be-

teckningen CCFL (Counter Current Flow Limiting).

Den ånga som kan förorsaka CCFL kan bildas dels

av vatten under härden vid trycksänkning, dels

genom avkokning på våta ytor inne i patronerna.

Om CCFL sker genom hela den heta delen av här-

den har den en positiv inverkan på kylningen av

bränslepatronerna. Å andra sidan kan CCFL begränsa

vattenflödet till utrymmet under härden och

därigenom försämra kylningen under vissa tids-

perioder.

Experiment har genomförts i GÖTA med motriktade

ångflöden i en simulerad bränslepatron mot-

svarande geometrin i en kokarreaktor av ASEA-

ATOM-typ (8105). Resultaten visade att ingen

avgörande försämring är att vänta då CCFL upp-

träder. En korrelation togs fram som beskriver

CCFL-fenomen i ett stavknippe. Det framgick att

CCFL uppträder vid högre ånghastigheter i ett

stavknippe än i ett rör. Experimenten visade

också att CCFL alltid åtföljs av karakteristiska

oscillationer i tryckfallet över knippet.

I en undersökning vid KTH studerades CCFL-

fenomenet i vertikala rör med cirkulärt, kva-

dratiskt och rektangulärt tvärsnitt (8106).

Experimenten gjordes vid atmosfärstryck i ett

tvåfassystem av luft och vatten. Vatten cirku-

lerades uppifrån och ner genom testsektionen.

Genom successiv ökning av den motriktade luft-

strömmen uppnåddes CCFL vid en viss lufthastig-

het. Genom ytterligare ökning av lufthastig-

heten kunde vattnets utloppshastighet minskas

till noll. Om lufthastigheten därefter minskades

upphörde så småningom CCFL. Vid höga inlopps-

hastigheter på vattnet upphörde därvid CCFL vid
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en mycket lägre lufthastighet än då CCFL in-

trädde under det första skedet. Denna hysteres-

effekt bör beaktas vid säkerhetsanalysen av

rörbrottshaveri.

ÉLl̂ fi é£§rf lödningsförsök

De tidigare GÖTA-försöken var inriktade på

studium av strilkylningens effektivitet i

Oskarshamnstypen av kokarreaktorer. För reak-

torer av Forsmarktyp finns även en annan nöd-

kylningsmekanism nämligen genom vattentillför-

sel till härden så att återflcdning av bränsle-

kanalerna åstadkommes. Det var således av stort

intresse att experimentellt kartlägga förhåll-

andena vid flödning och kombinerad flödning-

strilning i en BWR-patron. Därför utfördes på

uppdrag av kärnkraftinspektionen en serie för-

sök i GÖTA-kretsen.

Flödningsförsöken genomfördes i två etapper.

I den första användes samma stavknippe som i

Dsf/Pl. Genom ändringar i testsektionen kunde

kylvatten införas underifrån dels i bränsle-

boxen, dels i utrymmen utanför bränsleboxen.

Därtill fanns möjlighet till strilkylning

ovanifrån. I den första etappen genomfördes

sammanlagt 29 experiment med olika flödnings-

hastighet, effekt i stavknippet, tryck, be-

gynnelsetemperatur på kapslingen och ström-

ningsvägar för kylvattnet (8107).

Resultaten vicade att återflödning är mera

effektiv än strilning för samma kylvattenflöde.

Den maximala kapslingstemperaturen minskade med

ökande flödningshastighet och tryck, ökning av

stavknippets effekt och av kapslingens initial-

temperatur gav som väntat en ökning av den
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maximala kapslingstemperaturen. Kombinerad

flödning och strilning förbättrade kylningen

något jämfört med enbart flödning. Huvudsyftet

med den första etappen var att ge erfarenhet

och underlag för planering och genomförande

av etapp 2 och detta mål uppnåddes till fullo.

En slutsats av etapp 1 var att skalningen av

kylflödesareor har stor betydelse för simuler-

ingen av verkliga reaktorförhållanden. För att

förbättra systemsimuleringen modifierades där-

för testsektionen i etapp 2. Ett nytt test-

knippe anskaffades innehållande 63 uppvärmda

och en ouppvärmd stav. Genom dessa ändringar

kunde olika flödesvägar i reaktorn simuleras,

såsom kylkanal, förbiledningar och fallspalt.

De yttre flödesvägarna simulerades i skalan

1:676 i förhållande till Fcrsmark 1, vilket

motsvarar antalet bränslepatroner i reaktorn.

Under etapp 2 genomfördes 40 experiment med

olika effekt i stavknippet, tryck, initial

kapslingstemperatur, kylflödeshastighet och

-fördelning under simulering av dels brott på

matarvattenledning, dels ångledningsbrott (8108),

Dessutom gjordes ett antal kalibreringskörningar

och några körningar med snabbare effektnedtag-

ning. Ett standardfall kördes flera gånger för

kontroll av reproducerbarheten.

Resultaten visade bl a att tryckets inverkan

på den maximala kapslingstemperaturen var mindre

än i tidigare strilkylningsförsök och under

etapp 1. I övrigt bekräftades i stort sett re-

sultaten från etapp 1. Vid ökande andel kyl-

vatten till strildysorna ovanför testknippet

och motsvarande minskning av andelen kylvatten
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till fallspalten minskade den maximala kapslings-

temperaturen. Stavknippet uppvisade en åldrings-

effekt av stor betydelse så tillvida att stavar-

nas emissivitet ökade med växande oxidering av

de värmestrålande ytorna. Sättet att simulera

brott visade sig ha stor inverkan på den maxi-

mala kapslingstemperaturen, vilket understryker

vikten av skalning och systemsimulering sam-

tidigt som det begränsar den direkta tillämp-

ningen av resultaten på reaktorfall.

Vid demonteringen av stavknippet efter för-

söksseriens slut upptäcktes en kraftig deforma-

tion av stavarna. Sådana deformationer tycks

vara svåra att undvika vid experiment då kaps-

lingstemperaturen kan uppgå till över 1 000 C.

Geometriförändringarna kommer att försvåra

analysen av mätresultaten. Å andra sidan har

experimenten visat att allvarliga deformationer

inte förhindrar nödkylsystemens förmåga att kyla

stavknippet.

8..1..6 Nedblåsningsförsök

Förloppet under de första sekunderna efter ett

stort rörbrott i en externpumps-kokarreaktor har

stor betydelse för den kommande händelseut-

vecklingen, se Figur 8.1.1. Tidpunkten då härden

friläggs och torrkokning sker har en avgörande

inverkan på den maximala kapslingstemperaturen

under nödkylningsfasen. Ju snabbare torrkokning

inträffar efter reaktorns avstängning desto

högre blir den maximala kapslingstemperaturen.

Redan på ett tidigt stadium gjordes på uppdrag

av KÄRNSÄKFORSK flera utredningar över behovet

av experimentell bekräftelse på beräknade
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förlopp under nedblåsning och nödkylning (8109).

Ett kombinerat nedblåsnings- och nödkylnings-

försök, omfattande fem parallella, elektriskt

upphettade 64-stavs knippen, med totalt 28 MW

effekt, skisserades. En förprojekteringsstudie

inriktad på att ge beslutsunderlag för ett an-

tal väsentliga frågeställningar föreslogs.

Förprojekteringsstudien beställdes av KÄRNSÄK-

FORSK 1974 och slutrapporterades till kärnkraft-

inspektionen 1977 (8110). Den omfattade experi-

metella och teoretiska undersökningar av möj-

ligheterna att simulera reaktorns bränsle och

strömningsförlopp i kretsförsök. Att åstad-

komma tillfredsställande värmarstavar och hyd-

raulisk skalning är de centrala problemen för

experir^nt av detta slag. Förprojekterings-

studien kom till slutsatsen att dessa problem

var möjliga att bemästra, men att detaljplaner-

ing och kostnader för ett kombinerat nedblås-

nings- och nödkylningsförsök måste utredas

ytterligare.

Under tiden hade högtryckskretsen FIX för stu-

dium av transienta förlopp färdigställts på

värmelaboratoriet i Studsvik, se Figur 8.1.6.

Dess ändamål var i första hand att möjliggöra

nedblåsningsförsök i samband med kylmedelsför-

lust. Ett första projekt, benämnt parallell-

kanalförsöket eller FIX I, genomfördes under

åren 1975 - 1977 av dåvarande AB Atomenergi

med stöd av ASEA-ATOM och kärnkraftinspektionen

(8111).

8.1.7 FIX I

Parallellkanalförsöket syftade till att ge in-

formation om värme- och strömningstekniska för-

lopp under nedblåsningsfasen vid postulerade
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Figur 8.1.6

PIX-kretsen på värmelaboratoriet i
Studsvik.
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rörbrott i en kokarreaktor. I första hand var

man intresserad av att bestämma tiden till dry-

out (torrkokning) på kapslingen varvid speci-

ellt inverkan av eventuella str"*^ningsinsta-

biliteter undersöktes. Sådan? nstabiliteter

kunde tänkas uppstå på grir *v växelverkan

mellan parallella kylkar.a _^r.

Simulering av reak*. förhållanden i nedblås-

ningsförsök är e"r mycket svårt problem. Starka

förenklingar m '_e göras. I FIX I representer-

ades den "he+d" bränslepatronen av en elektriskt

upphettad stav med en annular kylkanal och rest-

en av härden av ett 36-stavsknippe. De rörform-

iga stavarna upphettades direkt med elektrisk

ström, varvid simulering av kapslingens yt-

värmeflöde eftersträvades. Effekten kunde reg-

leras att efterlikna förhållandena efter reak-

toravstängning.

Det verkliga huvudcirkulationssystemet repre-

senterades av en krets med ångvattenseparator,

pump, ventiler och strypningar. Pumpen var för-

sedd med ett reglersystem så att olika utrull-

ningshastigheter för simulering av pumpbortfall

kunde erhållas. Försök med pumputrullning var

av intresse för kokarreaktorer av Forsmark-

typ. Genom snabböppnande ventiler kunde brott

på huvudcirkulationsledning ("bottenbrott")

och ångledningsbrott ("toppbrott") simuleras.

Strypningarna användes för att efterlikna ström-

ningsmotstånd i härdens inlopp och utlopp.

Experimentprogrammet omfattade körningar vid

såväl stationära som transienta förhå." landen.

Vid de stationära försöken bestämdes den kri-

tiska yteffekten då torrkokning inträffar både

för annulärkanalen och 36-stavsknippet vid
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olika tryck och kylvattenflöde. Vid de transi-

enta försöken undersöktes förlopp vid topp-

brott, bottenbrott, kombinerat topp- och botten-

brott samt pumpbortfall.

Uppmätta värden på tiden till torrkokning vis-

ade sig i stort sett vara av förväntad storlek.

Någon inverkan av eventuella svängningar i kyl-

vattenflödet mellan parallella kanaler kunde

inte konstateras. Även om försöksutrustningen

representerade reaktorförhållanden på ett starkt

förenklat sätt, utgjorde resultaten ett värdefullt

underlag för verifiering av datorprogram som

används vid licensieringsberäkningar.

Utvärdering av resultaten genomförs på uppdrag

av kärnkraftinspektionen i två separata projekt.

8.1.8 FIX II

FIX I-projektet var i första hand inriktat på

att bestämma tiden till torrkokning. Efter torr-

kokning försämras värmeöverföringen i bränsle-

patronerna radikalt. Tidsförloppet mellan torr-

kokning och strilstart är svårt att analysera.

Man tvingas till starkt förenklade antaganden

för att vara på den säkra sidan vid licensier-

ingsberäkningar. FIX Il-projektet har till-

kommit för att fylla kunskapsluckan under denna

period av nedblåsningsförloppet.

Figur 8.1.7 visar en översikt över kretsför-

sök för kokarreaktorer under nedblåsning och

nödkylning. Här har också medtagits försök som

gjorts för amerikanska BWR med strilpumpar. I

det nedre diagrammet visas de antaganden om

den konvektiva värmeövergången som för närvar-

ande stipuleras vid licensieringsberäkningar.
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För realistiska experiment under nedblåsnings-

fasen krävs en omsorgsfull skalning av volymen

m m och elektriskt upphettade högeffektstavar

som noggrant återger det verkliga ytvärmeflöd-

ets tids- och rumsvariation. Under den första

etappen av FIX II (8112) gjordes därför dels

analyser av reaktorbeteendet vid olika typer

av brott på en huvudcirkulationsledning i en

externpumps-BWR, dels motsvarande analyser av

FIX-kretsen. Härigenom erhölls underlag för

ombyggnad av kretsen och fastställande av för-

söksprogram. Därtill utvecklades en ny typ av

direktupphettad värmarstav av Inconel 600 med

fyllning av magnesiumo%id.

Etapp 2 innebär uppbyggnad av försökskretsen

och framtagande av instrumentering. Under kom-

mande etapper skall mätningar genomföras av

kritiskt ytvärmeflöde vid stationära förhållan-

den och pumputrullning samt av värmeövergångs-

tal mellan kapsling och kylmedel under nedblås-

ning efter simulerade brott i huvudcirkulations-

ledning (8113). Pumputrullningsförsöken inriktas

på bestämning av tid till torrkokning efter

pumpbortfall i en kokarreaktor med interna cir-

kulationspumpar. Försöken med rörbrottsimuler-

ing gäller externpumps-reaktorer.

8^1 .,9 ytströmningsförsök

Vid analys av postulerade stora rörbrott såsom

giljotinbrott av en huvudcirkulationsledning,

har brottflödets storlek en avgörande betydelse.

Då utströmningshastigheten uppgår till ljud-

hastigheten, som inte kan överskridas, får man

s k kritisk utströmning. Att beräkna massflödet

vid kritisk utströmning av en tvåfasblandning
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är ett komplicerat problem. Den amerikanska

säkerhetsmyndigheten har därför rekommenderat

användning av en förenklad modell, som bl a

innehåller en faktor för friktionstryckfallet

i ledningen. För att garantera att modellen

ger pessimistiska resultat vid beräkning av

den maximala kapslingstemperaturen föreskrivs

att tre olika värden på friktionsfaktorn skall

användas vid licensieringsberäkningar.

Experimentella data för kritisk utströmning har

hittills varit begränsade till parametervärden

som är långt ifrån typiska för reaktorförhåll-

anden. Ett projekt har därför genomförts i

Marviken-anläggningen med deltagande av åtta

utländska organisationer, det s k CFT-projektet

(Critical Flow Test). Projektet påbörjades 1975

och avslutas vid årsskiftet 1979/80 (8114).

CFT-projektets syfte har varit att experimen-

tellt bestämma det kritiska utströmningsflodet

från korta rör med stor diameter för en tvåfas-

blandning av ånga och vatten. På grund av de

stora massflödena krävs ett stort förråd av

högtemperaturvatten under högt tryck. Härför

användes Marvikens reaktortank som har en volym

av 420 m och är konstruerad för ett tryck av

5.75 MPa och en temperatur av 272 C. Det maxi-

mala massflödet var för det grövsta rören ca

15 000 kg vatten per sek. För att ta hand om

utströmmande vatten och ånga användes anlägg-

ningens inneslutningsbyggnad.

Testsektionen, bestående av rörsystem, ventil,

utströmningsrör, sprängbleck och mätutrustning,

var monterad i botten på reaktortanken. För-

söken startade genom att sprängblecken penetrer-

ades. Tryck, temperatur och täthet registrerades
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på olika ställen i reaktortank och testsektion.

Sammanlagt genomfördes 29 försök, varvid minst

två av följande parametrar varierades inom an-

givna områden:

tryck före inloppet till
testsektionen: < 5.5 MPa

underkylning före in-
loppet till testsektionen: < 30°C

utströmningsrörets längd: 0 - 1 500 mm

utströmningsrörets
diameter: 200 - 500 mm

Vid ett av försöken undersöktes dessutom in-

verkan av luft löst i vattnet.

Resultat från försöken presenteras i form av

tabe]\?r och diagram med ingångsdata och be-

arbf t 6e mätvärden. Materialet ger underlag för

vei .cring av beräkningsmodeller för kritisk

ut t. .vrjining. Utvärdering av experimenten ingår

åo^ .nte i CFT-projektet.

8: .10 Bränslebeteende

D» i förhöjda kapslingstemperaturen vid kylmedels-

fö lust försämrar kapslingens hållfasthet. Under

ir: 'erkan av inre övertryck kan kapslingen därvid

de ormeras och eventuellt brista. Stiger tem-

peraturen över ca 1 000°C börjar reaktionen

mellan zirkonium och vatten att bli av betyd-

else. Detta leder till en hastigt ökande oxi-

dation av kapslingen och vätgasbildning.

Vid högt inre övertryck kan en våldsam ökning

av diametern ske, s k ballooning. Härigenom

kan kylkanalen blockeras varigenom värmetran-

sporten från kapsling till kylmedel försämras
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radikalt. Vid lågt inre övertryck deformeras

kapslingen långsammare. Då kan i stället brott

inträffa genom sprickbildning i oxidskiktet.

Tidpunkten för eventuell punktering av kaps-

lingen är viktig, därför att man då får räkna

med zirkonium-vatten-reaktion även på insidan av

kapslingsröret.

I svenskt BWR-bränsle är fissionsgasfrigörelsen

och därmed det inre övertrycket i allmänhet låg.

I ett av kärnkraftinspektionen finansierat

projekt vid Studsvik (8115) undersöktes därför

tidsberoende deformation (krypning) vid iåga

inre övertryck under temperaturtransienter som

simulerar haverisituationer vid kylmedelsför-

lust. Provningen gjordes med högfreKvens- och

motståndsvärmning av Zircaloy 2-rör i ångatmosfär,

dels med konstant gastryck, dels med konstant

gasmassa i rören.

Resultaten visade att krypningen ökar kraftigt

vid ca 850°C och att maximal kryphastighet er-

hölls mellan 1 000 och 1 100°C. En oförklarlig

diskrepans i inre övertryck vid brott erhölls

mellan proven vid konstant gastryck och konstant

gasmassa.

Fortsatta undersökningar genomförs nu på uppdrag

av kärnkraftinspektionen över inverkan av

oxidskiktets tjocklek och eventuella effekter av

simulerade fissionsprodukter. Preliminära

resultat visar att den ovan nämnda diskrepansen

delvis beror på att det inre övertrycket över-

skattats vid de tidigare proven med konstant

gasmassa (8116).

En beräkningsmodell för kapslingskryp under

haveritransienten har utvecklats i Studsvik

(8118). Modellen beaktar den fasomvandling som
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sker i Zirca.'oy mellan 820 och 980°C. Den ger

tämligen god överensstämmelse med mätningarna,

se Figur 8.1-8.

I en bränslepatron finns fjädrande spridare

med jämna mellanrum i axiell led för att hålla

de slanka bränslestavarna i läge. I svenska

BWR är spridarna utförda i en nickelbaslegering

Inconel X-750. Vid en temperatur av 960°C

bildas en lågsmältande legering mellan nickel

och zirkonium. Man kan därför tänka sig att man

under en transient vid kylmedelsförlust kan få

sammansmältning av spridare och kapslingsmateriel

I en undersökning vid Studsvik studerades några

av förutsättningarna för legeringsbildning

(8117) . Om man antar att sammansmältning sker

vid temperaturer över 1 050°C berörs hälften av

stavarna i de högst belastade bränslepatronerna

i en kokarreaktor av Oskarshamnstyp under en

postulerad maximal rörbrottstransient. Underlag

saknas, för bedömning av förekomsten av skyddande

oxidskikt under spridarna, men förstudien har

inte bedömts kräva ytterligare undersökningar.

De hittillsvarande forskningsprogrammen inom

området kylmedelsförlust och nödkylning i USA

och andra länder leder sitt ursprung till dis-

kussioner om nödkylsystemens effektivitet som

i USA under slutet av 1960-talet och kulminer-

ade i och med de offentliga förhören under

1972 - 73. De präglas av en deterministisk syn

på reaktorsäkerhet med tonvikt på konstruktions-

styrande haverier (design basis accident). Följ-

den har blivit stora satsningar på att analysera
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och verifiera förlopp vid stora rörbrott och

på att demonstrera nödkylningens effektivitet

i sådana fall. Nan kan räkna med att detta

skede i reaktorsäkerhetsforskningens utveck-

ling kommer att vara avslutat i början av 1980-

talet.

Under tiden har ett probabilistiskt sätt att

betrakta reaktorsäkerhet vunnit allt mera terr-

äng. Erfarenheten har visat att även små läck-

age i primärsystemet under ogynnsamma omstän-

digheter kan leda till överhettning av bränslet.

De nuvarande reglerna för licensieringsberäk-

ningar föreskriver att ett spektrum av olika

brott analyseras. Insikten om att händelseför-

lopp vid kylmedelsförlust och nödkylning måste

analyseras med statistiska metoder och att

stora osäkerhetsmarginaler måste läggas på

beräknade resultat, har ökat.

Forskningens resultat omsätts undan för undan

i modifierade kriterier för licensieringsbe-

räkningar. Härvid intar utvecklingen i USA

en ledande ställning. Resultaten av de svenska

nedblåsnings- och nödkylringsförsöken får, när

experimenten väl utvärderats fullständigt, be-

traktas som ett bidrag till en internationell

databank, som moJverkar till ökad kunskap om

förlopp vid kylmedelsbortfall.

De svenska insatserna för experimentell veri-

fiering av förlopp vid kylmedelsförlust och

nödkylning har omfattat:

uppbyggnad av vänuetekniska kretsar i
Studsvlk för studium av delförlopp

nödkylningsförsök med strilkylning och
återflödning i simulerade bränslepa-
troner för svenska kokarreaktorer
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nedblåsningsförsök för bestämning av
tid till torrkokning och värmeöver-
gångsförhållanden efter torrkokning

storskaliga försök med kritisk ut-
strömning ur grova rör i Marviken-
anläggningen

studium av kapslingsdeformation vid
kylmedelsförlust.

I följande avsnitt behandlas utveckling av be-

räkningsmetoder och deras tillämpning på analys

av experiment och reaktorfall.
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8.2 LOCA- och transientanalys

8̂ .2̂ 1 Problemställning

Förlopp vid kylmedelsförlust och nödkylning

sammanfattas med en amerikansk benämning under

begreppet LOCA (Loss Of Coolant Accident). De

värme- och strömningstekniska förhållandena

vid LOCA är utomordentligt komplicerade. För att

beskriva förloppen är det nödvändigt att sätta

upp beräkningsmodeller i form av datorprogram.

Den amerikanska säkerhetsmyndigheten har före-

skrivit regler för hur modeller för 1-icensierings

beräkningar skall utformas. Syftet har härvid

varit att försäkra sig om att beräkningarna

ger resultat med betryggande säkerhetsmarginaler.

Ett omfattande arbete på utveckling av dator-

program för licencieringsberäkningar har utförts

och pågår såväl i USA som i andra länder.

Beräkningsmodellerna kontrolleras och modifieras

genom jämförelse med experiment. Samtidigt

pågår ett intensivt utvecklingsarbete på

beräkningsmodeller för s k bästa uppskattning

("best estimate"), som så långt möjligt baseras

på grundläggande fysikaliska fenomen och meka-

nismer. Skillnaden i beräknad maximal kapslings-

temperatur efter ett postulerat rörbrottshaveri

mellan licensieringsberäkningar och best estimate

beräkningar kan uppgå till flera hundra grader

och är ett mått på säkerhetsmarginalerna i

antagandena bakom licensieringsmodellerna.

Den amerikanska modellutvecklingen för LOCA-

analys samordnades under mitten av 1970-talet

till ett programpaket med benämningen WREM

(Water Reactor Evaluation Model). WREM finns

i versioner för licensierings- och best esti-

mate-beräkningar för både kokarreaktorer och
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och tryckvattenreaktorer. Det innehåller det

termo-hydrauliska systemprogrammet RELAP och

delprogram för beräkning av kapslingstemperatur

och bränslebeteende. ;

RELAPs grundversion är baserad på flera förenklande

antaganden, till exempel att den strömmande ång-

vattenblandningen är homogen och att termo-

dynamisk jämvikt råder mellan faserna. Grund-

versionen har vidareutvecklats och modifierats i

flera steg. Den senaste och förmodligen sista

versionen, som bibehåller antagandet om homo-

genitet och jämvikt, har beteckningen RELAP 4

Mod 7.

Det fortsatta utvecklingsarbetet inriktas på

mera avancerade modeller med separata fasekva-

tioner och beaktande av icke-jämviktsförhållanden.

Ett sådant program är TRAC (TRansient Analysis

Code), på vars utveckling de amerikanska insat-

serna nu koncentreras. TRAC tas fram i olika

versioner för olika tillämpningar. I program-

utvecklingen ingår ett omfattande verifierings-

arbete, där beräkningar jämförs med experimen-

tella resultat från speciella värmetekniska

försök.

RELAP och TRAC är i första hand avsedda för

analys av LOCA i samband med stora rörbrott.

För förlopp där kopplingen mellan ånga och

vatten är mindre utpräglad, till exempel små

läckage i primärsystemet, blir räknetxderna

orimligt långa. För sådana fall utvecklas

speciella datorprogram med räknetider ungefär

lika med reell tid. Ett exempel är RETRAN,

vars syfte i första hand är ett beskriva för-

lopp vid mera normala störningar av reaktor-
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driften, såsom turbinsnabbstängning och matar-

vattenbortfall. Förutom representativa modeller

av yttre komponenter och system innehåller

dessa program beskrivning av kopplingar mellan

reaktoreffekt och termo-hydraulik.

8̂ 2 Målsättning

*~ Målet för utvecklingsarbetet på LOCA^analys är,

som åskådliggörs i Figur 8.1.4, att åstadkomma

verifierade datorprogram som beskriver reaktor-

systemets beteende i haverisituationer. Härför

krävs samverkande experimentella och teoretiska

insatser inom värme- och strömningsteknik och

för studium av bränslebeteende. Kunskapen om

grundläggande fenomen och mekanismer är ännu

ofullständig. Modellerna måste därför fort-

löpande verifieras mot speciella experiment.

Utvecklingen i USA är inriktad på avancerade

systemprogram med generell användbarhet.

Ett huvudsyfte med de svenska insatserna är att

möjliggöra oberoende säkerhetsgranskning av

svenska reaktorer. Härvid har utländska erfaren-

heter utnyttjats i största möjliga utsträckning

genom att amerikanska datorprogram anskaffats

och anpassats för svenska förhållanden. Vidare

har samarbete mellan de nordiska atomforsknings-

organisationerna eftersträvats, vilket möjlig-

gjort viss självständig utveckling i första hand

för svenska kokarreaktorer i anslutning till

den experimentella verksamheten i Studsvik.

Målet för utvecklingsarbetet på transientanaly^

är att beskriva reaktorsystemets beteende i

störfall där återkopplingen mellan reaktor-

effekt och termo-hydraulik är av betydelse.

Utvecklingen inriktas dels på förenklade model-
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ler med simulering av de verkliga förloppen i

reell tid, dels på avancerade modeller med

detaljerad beskrivning av rumsliga förlopp i

reaktorns härd.

De svenska insatserna på datorprogram för trans;

i§D£analYS startade på ett tidigt stadium i

samband med Marvikenreaktorn och har lett till

avancerade egna program både för normala trans-

ientfall och för analys av speciella dynamiska

förlopp i reaktorns rymd.

§^2^3 ??etodutveckling_för_L0CA3analys

Insatser på beräkningsmetoder för LOCA-analys

kom igång 1973 med stöd av KÄRNSÄKFORSK. Dessa

arbeten bedrevs i nordiskt samarbete inom NORHAV-

projektet (se avsnitt 4.5) och syftade i första

hand till att anpassa amerikanska licensierings-

program för svenska förhållanden. Som resultat

fanns 1975 ett antal datorprogram i drift i

Studsvik (8201) .

Under 1976 genomfördes på uppdrag av kärnkraft-

inspektionen en anpassning av WREM-programmen

till Studsviks dator (8202, 8203, 8204). Detta

arbete utgjorde en del av NORHAV-samarbetet. Ett

nytt treårsavtal om NORHAV ingicks 1976 sam-

tidigt med att ett avtal träffades mellan de

nordiska länderna och den amerikanska säker-

hetsmyndigheten, det s k NORHAV-LOFT-avtalet.

Därigenom fick de nordiska länderna tillgång

till information om LOFT (se avsnitt 8.1.3) i

utbyte mot information om NORHAV.

Inom NORHAV sker en samordning av de nordiska

ländernas utvecklingsresurser för haverianalys.

Arbetet inriktas dels på att anpassa amerikanska
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datorprogram för licensieringsberäkningar, dels

på att utveckla best-estimate-program i första

hand för nödkylningsfasen i kokarreaktorer. Från-

tagandet av licensieringsprogram görs i samarbete

mellan Studsvik och Statens Tekniska Forsknings-

central, Finland. Utveckling av best-estimate-

program sker huvudsakligen vid den danska enorgi-

forskningsstationen på Risö.

De svenska delprojekt som ingår i NORHAV-LOFT

har omfattat bl a kontinuerlig uppdatering av

WREM (8205) och beräkningar på standardfall

definierade i regi av en internationell arbets-

grupp för jämförelse mellan beräkningar och

experiment (8206). På senare tid har arbetet i

ökande utsträckning ägnats åt att anpassa och

utnyttja det avancerade amerikanska programmet

TRAC.

Utvecklingsarbetet på Risö har bl a lett till

programmet NORCOOL, som behandlar värmeöverföring

och strömning i en kokarreaktors bränslepatron

under strilkylning och återflödning efter ned-

blåsning. En första version av NORCOOL ingår

sedan 1978 i ett av den amerikanska säkerhets-

myndigheten rekommenderat programpaket för

säkerhetsanalys av kokarreaktorer. NORCOOL har

testats bl a på strilkylnings- och återflödnings-

försöken i GÖTA-kretsen.

En andra version av NORCOOL, baserad på separata

fältekvationer för ånga och vatten och konsti-

tutiva samband som beskriver växelverkan mellan

faserna, är under utveckling (8207). Beräk-

ningarna blir mycket komplicerade eftersom

fältekvationerna är icke-linjära partiella

differentialekvationer. En fundamental svårig-
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het är att de konstitutiva sambanden antas

bero av det strömningstillstånd som skall be-

skrivas. Detta leder till instabiliteter vid

lösningen av fältekvationerna.

I det tidigare nämnda amerikanska programpaketet

WREM ingår två koder, MOXY och TOODEE-2, för

beräkning av bränslets beteende vid kylmedels-

förlust i kokarreaktorer resp tryckvattenreak-

torer. Dé ingående modellerna är emellertid

starkt förenklade för att ge pessimistiska

resultat vid licensieringsberäkningar. I Studsvik

används GAPCON för beräkning av bränslets egen-

skaper vid stationära förhållanden (se avsnitt

6.1.8). För att ange initialtillståndet vid

LOCA-beräkningar har därför insatser gjorts

för överföring av data från GAPCON till MOXY

och TOODEE (8208) . Vissa modifieringar och

kompletteringar av I1OXY och TOODEE har också

genomförts (8209) .

Utveckling av datorprogram för analys av förlopp

vid nedblåsning och nödkylning sker också vid

Asea-Atom. Kärnkraftinspektionen har därvid

stött viss verifiering av programmen GOBLIN

och DRAGON (8210) .

8.2.4 Verifiering och tillämpning av LOCA-

analys

Jämförelser mellan resultat av beräkningar och

experiment samt tillämpningar på aktuella

reaktorfall är nödvändiga inslag i utveck-

lingsarbetet för att testa programmens använd-

barhet. Flera sådana projekt har genomförts

med stöd av kärnkraftinspektionen och nämnden

för energiproduktionsforskning. I första hand

har det gällt att verifiera RELAP 4/Mod 3 som

är den standardversion för LOCA-analys som är

tillgänglig i Studsvik.
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Beräkningar har gjorts med RELAP och ett vid

Asea-Atom utvecklat program för transientanalys,

kallat BISON, på några nedblasningsförsök i

FIX-kretsen, se avsnitt 8.1.7. Härvid användes

best-estimate-versionen av RELAP 4/Mod 3. Fyra

fall studerades, som representerade olika rör-

brotts- och pumputrullningstransienter (8211).

I första hand var tiden till torrkokning av

intresse. Följande tabell sammanfattar resultaten

Fall Tid till torrkokning, sekunder

Experiment Beräkningar

Medelvärde Min värde RELAP BISON

Bottenbrott
utan torrkokning

Pumputrullning 2.3-2.4

Toppbrott
utan torrkokning

2.0

Toppbrott
med torrkokning 2.9 2.6

2.0-2.4 1.9

~ 4.5 > 3.1

3.0 1.6-1.9

Resultaten visade även i övrigt att både RELAP

och BISON förmådde väl återge huvuddragen i

experimenten. Smärre avvikelser mellan beräk-

ningar och experiment och mellan resultaten från

de olika programmen konstaterades dock. I all-

mänhet gav beräkningarna pessimistiska resultat

jämfört med experimenten, se fig 8.2.I.

Med Studsviks licensieringsversion av RELAP 4/

Mod 3 gjordes beräkningar på en LOCA-transient

i Forsmark 1 (8212). De betraktade fallet var

ett 200 % giljotinbrott på en matarvattenled-

ning. I förutsättningarna ingick de pessimis-
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tiska antaganden som föreskrivs i gällande nöd-

kylningskriterier. Utrullning av huvudcirkula-

tionspumparna antogs ske inom 6 sek på grund av

nätbortfall. Två av fyra dieselmatade hjälp-

raavapuiapar antogs starta efter 40 sek och låg-

tryckshärdkylsystemet efter cirka 180 sek.

Resultaten antydde att bränslet avtäcktes delvis

under transienten men att den maximala kapslings-

temperaturen var lånat under den tillåtna, se

fig 8.2.2. På grund av de pessimistiska antagan-

den sora låg till grund för beräkningarna bedömdes

det som sannolikt att någon härdavtäckning över-

huvudtaget inte inträffar i verkligheten vid

denna typ av transient i en kokarreaktor med

intern cirkulation.

Beräkningarna på reaktorfall fortsätter med

studium av ett litet bottenbrott i Forsmark 1

och brott i cirkulationsledningen i en kokar-

reaktor med extern cirkulation (8213)

8,^5 §tatistisk_LOCA-analy_s

LOCA-analys för licensieringsändamål baseras på

pessimistiska antaganden i olika delraodeller som

sätts samman till systemprogram för att ge

resultat som är på den säkra sidan. Ett sådant

förfarande lider av två svagheter. För det

första är det tänkbart att växelverkan mellan

flera individuella modeller, som var för sig är

baserade på pessimistiska antaganden, kan ge

icke-pessiraistiska resultat. För det andra är

det i allmänhet omöjligt att avgöra graden av

pessimism i beräkningarna.

För att komma till rätta med licensierings-

modellernas brister har man i USA studerat

statistiska metoder för LOCA-analys. Man kan
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då använda sig av best-estimate-versioner av

delprogrammen, vars noggrannhet kan verifieras

genom jämförelse med experiment. En nackdel är

att ett stort antal beräkningar måste genomföras

för att uppnå statistisk signifikans eftersom

förloppen beror av ett stort antal parametrar.

I en svensk studie utarbetades förslag till

statistisk bedömning av förlopp vid LOCA (8214).

Syftet var att utveckla en metod för beräkning

av sannolikhetsfördelningen för maximal kaps-

lingstemperatur och maximal kapslingsoxidation

vid kylmedelsförlust och nödkylning i svenska

kokarreaktorer. En första etapp av huvudpro-

jektet har beställts av kärnkraftinspektionen.

§^2^6 ??etgdutyeckling_för_transientanalY.s

Utvecklingen av beräkningsmetoder för transient-

analys påbörjades i Sverige redan i mitten av

1960-talet. Dessa arbeten ledde till avancerade

datorprogram för hydrodynamisk analys av kokar-

reaktorer (8215) och för analys av transienta

förlopp med kopplad hydrodynamik och neutron-

kinetik (8216) . Det sistnämnda programmet,

kallat TRANS, vidareutvecklades successivt

och anpassades till olika tillämpningar, bland

annat för tryckvattenreaktorer. På ett tidigt

stadium utvecklades också ett tredimensionellt

dynamikprogram för kokarreaktorer, ANDYCAP,

inom ett nordiskt samarbetsprojekt (8217) .

En speciell tillämpning av datorprogram för

transientanalys är i simulatorer för utbild-

ning och träning av reaktoroperatörer. Härvid

krävs att beräkningsmodellerna skall återge

de verkliga förloppen i reell tid. För detta
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ändamål har de s k STUDS-modellerna utvecklats.

De finns i olika versioner för både kokarreak-

torer och tryckvattenreaktorer.

Utvecklingsarbetet på TRANS och STUDS har delvis

bedrivits inom kollektivforskringsavtalet mellan

Studsvik och kraftindustrin. För BWR-versionen

av STUDS har en koncentration skett till

Forsmark 1 (8218) och för PWR-versionen till

Ringhals 2. Jämförelser har gjorts mellan

transientberäkningar med STUDS och TRANS.

Resultaten var samstämmiga i tillfredsställande

grad.

Med Rasmussen-studiens terminologi avses med

transienter sådana onormala händelser som kräver

snabb reaktoravstängning. Erfarenheten visar

att transienter inträffar ungefär 10 gånger

per reaktor och år. Dessa händelser bemästras

lätt under förutsättning att reaktoravstängning

och resteffektkylning fungerar normalt. Sanno-

likheten för uteblivet snabbstopp är mycket låg.

Inte desto mindre är det motiverat att analy-

sera konsekvenserna av att snabbstopp inte

inträffar. Sådana fall betecknas i amerikansk

litteratur ATWS (Anticipated Transients Without

Scram).

I ett KÄRNSÄKFORSK-projekt studerades ATWS-

förlopp i en tryckvattenreaktor (Ringhals 3).

Följderna av uteblivet snabbstopp undersöktes

vid matarvattenbortfall, se fig 8.2.3. Härvid

antogs att även hjalpraatarvattensystemet uteblev

och att turbinsnabbstängning ej skedde. Under

ogynnsammaste förhållanden blev då maximitrycket

i primärsystemet 25.5 MPa (normalt drifttryck

15.5 MPa).
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Ogynnsammaste förhållanden råder i början av

bränslecykeln då borhalten är hög och modera-

torns temperaturkoefficient minst negativ.

Motsvarande resultat enligt Westinghouse's

beräkningar var 24.6 MPa.

Enligt den ursprungliga projektplanen skulle

även några andra ATWS-förlopp ha studerats

med TRANS. Beräkningstekniska svårigheter upp-

trädde emellertid bl a på grund av kraftig

ångbildning i härden varför beräkningarna måste

avbrytas.

En särskild TRANS-version utvecklades för

tillämpning på den s k SECURE-reaktorn (£>afe

Environmentally Clean Urban REactor). SECURE

är konstruerad enligt principer som på en rad

punkter skiljer sig från den som gäller för

konventionella kärnkraftverk. Grundidén har

varit att de inbyggda säkerhetsegenskaperna

skall vara sådana att haverier som skulle kunna

leda till härdsmältning är tekniskt eliminerade.

Datorprogrammet TRANS-SECURE utvecklades spe-

ciellt för studium av reaktorns dynamiska

egenskaper (8220). Alla viktiga haverifall

kunde beskrivas i programmet, såsom pumpbort-

fall, övereffekt, bortfall av värmesänka,

rörbrott samt förlust av vatten eller gas från

den bassäng som omgav reaktorn.
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§i2i§ Sammanfattning

Mycket stora insatser har ägnasts och ägnas

fortfarar.de främst i USA åt utveckling och

verifiering av datorprogram för LOCA-analys.

De av kärnkraftinspektionen stödda svenska

insatserna har inriktats på att

förvärva och anpassa amerikanska
systemprogram för svenska förhåll-
anden, verifiera dem på egna experiment
och tillämpa dem på analys av svenska
reaktorer

- i nordiskt samarbete utveckla beräk-
ningsmodeller för analys av nödkyl-
ningsförlopp i kokarreaktorer och
verifiera dem på egna experiment.

Insatserna har lett till att av reaktorleveran-

törerna oberoende beräkningsprogram finns till-

gängliga för den svenska säkerhetsmyndigheten.

För transientanalys har egna datorprogram ut-

vecklats både för kokarreaktorer och tryck-

vattenreaktorer. Programmen har tillämpats på

analys av onormala men förhållandevis frekventa

händelser som leder till reaktorsnabbstopp samt

av mycket osannolika händelser med uteblivet

snabbstopp. En annan utveckling har varit dyna-

mikprogram i reell tid för tillämpning i trä-

ningssimulatorer för reaktoroperatörer.
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8.3 Reaktorinneslutning

§^3^1 Problemställning

Inneslutningskärlets huvuduppgift är att för-

hindra utsläpp av radioaktiva ämnen i händelse

av brott på reaktorns primärsystem. Det måste

sålunda kunna motstå de statiska och dynamiska

belastningar i form av övertryck och vibration-

er som kan förekomma vid sådana händelser. Där-

till skall inneslutningen motstå yttre inverkan,

t ex av jordskalv och i vissa fall störtande

flygplan och kemiska explosioner.

I svenska reaktoranläggningar finns två typer

av inneslutningar: torr inneslutning för tryck-

vattenreaktorer och tryckdämpningsinneslutning

(pressure suppression eller PS-inneslutning) för

kokarreaktorn. Den senare består i princip av

ett primärutrymme och ett sekundärutrymme med

en kondensationsbassäng, se Figur 8.3.1.

Vid brott i primärsystemet blåser stora mängder

ånga till primärutrymmet, vilket leder till en

kraftig tryckhöjning. Kondensationssystemet

skall begränsa tryckstegringen till acceptabla

nivåer. Ångan leds därför via grova nedblåsnings-

rör till sekundärutrymmets kondensationsbassäng.

I Forsmark 3 finns 24 st nedblåsningsrör som

mynnar 5 m under kondensationsbassangens yta.

Kondensationssystemet används även vid mer 3ller

mindre normala driftfall för kondensation av

ånga från primärsystemets tryckavsäkringsven-

tiler, som automatiskt träder i funktion bl a

vid högt tryck i reaktorn. Från dessa leds ång-

an via särskilda avblåsningsrör till kondensa-

tionsbassängen. I ASEA-ATOMs reaktorer finns

fyra avblåsningsrör för varje ventil.
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FIG, A 3.1 TRYCKDAMPNINGSINNESLUTNING FÖR KOKARREAKTOR
(ASEA-ATOM)



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6 211

1980-02-15

Ursprungligen dimensionerades inneslutningar

huvudsakligen för de kvasi-statiska tryck och

temperaturer som uppstod vid ett postulerat

rörbrott i primärsystemet. Bl a genom händelser

i samband med ett missöde i den tyska kokar-

reaktorn i Wiirgassen 1972 fästes uppmärksamheten

på de dynamiska belastningarna vid nedblåsning.

Trycksvängningar kan uppstå genom kompression

av icke-kondenserbar gas i nedblåsningsledning-

arna och efterföljande expansion i kondensa-

tionsbassängen eller genom instabil kondensa-

tion av ånga. Tryckvariationerna ger upphov

till vibrationer i inneslutningskärlet som kan

skada reaktortankan och annan utrustning.

Kraftiga vibrationer kan också åstadkommas av

jordbävningar. Seismiska konstruktionskriterier

har introducerats även i Sverige och tillämpats

vid konstruktion av Forsmark 3.

8̂ .3̂ 2 målsättning

Vid konstruktion av inneslutningar måste ett

flertal belastningsfall beaktas. Hand i hand

med att kraven på inneslutningen skärpts har

omfattande forskningsprogram genomförts i de

större reaktortillverkarländerna. Syftet har

varit dels att verifiera att uppställda krav

innehålls, dels att ta fram underlag för för-

bättrade konstruktioner. Härför erfordras rea-

listiska försök med dynamiska förlopp i full

skala.

I Sverige har Marviken-anläggningen erbjudit

unika möjligheter till fullskaleförsök med

nedblåsning vid simulerade rörbrott. Med stöd

av KÄRNSÄKFORSK och kärnkraftinspektionen har
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ett antal större projekt genomförts i interna-

tionellt samarbete. Flera försök i mindre skala

har också gjorts, delvis inom samarbets- och

kollektivforskningsavtal mellan Studsvik och

kraftindustrin.

Bristning av inneslutningen genom inre övertryck

eller ångexpiosion leder till omfattande ut-

släpp. Det är därför naturligt att fråga sig om

utsläppssannolikheten kan reduceras genom av-

lastning av trycket i inneslutningen. Nya system

för kontrollerad tryckavlastning är föremål för

undersökningar såväl i USA som i Sverige. De

svenska insatserna är inriktade på ett arrange-

mang att genom en stenbädd filtnsra radioaktiv

gas och därmed begränsa tryckstegringen i inne-

slutningen utan att det radioaktiva utsläppet

blir oacceptabelt stort.

I det följande redovisas först några försök

rörande avbiåsning från tryckavsäkringsventiler.

Sedan behandlas experimentella och teoretiska

undersökningar av förlopp i inneslutningen vid

postulerade rörbrottshaverier. Slutligen disku-

teras förslag till ventilerad inneslutning samt

analys av jordbävningsrisker.

8i3i3 Ångblåsningsförsök

År 1972 genomfördes ångblåsningsförsök i värme-

kraftstationen i Karlshamn för studium av kon-

densationsförloppet vid nedblåsning. Angå erhölls

med en masshastighet av maximalt 18 kg/s. Den

fick blåsa genom rör av olika dimensioner och

olika nedsticksdjup i en speciell nedblåsnings-

tank för simulering av kondensationsbassängen.

Genom mätning av tryck och temperaturer i ned-

blåsningstanken studerades kondensationsför-

loppet särskilt vid höga temperaturer med hän-

syn till möjligheten av ånggenomslag nära mätt-
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nadstemperaturen (8301). Fullständig kondensa-

tion erhölls för temperaturer upp till ca 10°C

under mattnadstemperaturen. övergången till

ånggenomströmning förlöpte utan tendenser till

instabiliteter.

Nedblåsningstanken uppställdes senare i Studsvik.

Där genomfördes fullskalenedblåsningar genom en

avblåsningsledning av 159 mm diameter och 22.5 m

längd med 7 MPa ånga från en 3 m ångackumula-

tor (8302). Tryck och temperaturer mättes i ång-

ledning och tank. Kondensationsförloppet regi-

strerades med höghastighetsfotografering. Spe-

ciellt studerades inverkan av avblåsningsrörets

mynningsgeometri och nedsticksdjup.

Vid lämplig utformning kunde tryckamplituderna

i nedblåsningstanken reduceras väsentligt. Vi-

dare undsrsöktes betydelsen av vakuumventilers

storlek och placering på ångledningen. (Vakuum-

ventilerna är till för att förhindra övertryck

i sekundärutrymmet och backströmning till pri-

märutrymmet efter nedblåsning vid rörbrotts-

haveri .)

Bl a på basis av försöken i Studsvik utvecklade

ASEA-ATOM en "tystkokare"• dvs en utloppsgeo-

metri för avblåsningsrören som avsevärt minsk-

ade tryckamplituderna i sekundärutrymmet (8303).

Den nya konstruktionen testades vid fullskale-

försök i Forsmark 1, där trycksvängningar i

kondensationsbassängen och belastningar på inne-

slutning, reaktor och rörledningar mättes. Där-

vid kunde utlösning av olika kombinationer av

ventiler upp till samtliga 12 studeras. Dessa

försök bekostades delvis av kärnkraftinspek-

tionen (8304).
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§^3^4 5?odellförsök_av_kondensationsbassäng

Tryckfördelningen i kcndensationsbassängen av

icke-kondenserbar gas, som komprimeras och ex-

panderar vid nedblåsning, är svår att beräkna

i den komplicerade geometri, som kondensations-

bassängen med nedstickande rör m m utgör. Under

[_ vissa förutsättningar gäller emellertid att

tryckfältet i en vätska är analogt med ett

elektriskt potentialfält. Tryckfördelningen i

kondensationsbassängen kan därför studeras genom

potentialmätningar i en modell av bassängen i

form av en elektrolytisk tank. Sådana mätningar

har utförts i Studsvik på modeller av kondensa-

tionsbassängerna till Forsmark 1 och 3.

I första hand simulerades tryckfördelningen vid

nedblåsning från tryckavsäkringsventilernas av-

blåsningsrör genom statiska potentialmätningar.

Skalfaktorn för transformering av potentialmät-

ningarna till tryck bestämdes genom att en mo-

dell av det i föregående avsnitt omnämnda ned-

blåsningsförsöket byggdes, i vilken potential-

mätningar gjordes och jämfördes med de uppmätta

trycken i fullskaleförsöket.

Genom mätningar i den elektrolytiska modell-

tanken kunde tryckfälten och därmed påkänning-

arna i kondensationsbassängen kartläggas vid

olika arrangemang och kombinationer av avblås-

ningsrören (8305). Försök gjordes även att si-

mulera transienta förlopp genom dynamiska mät-

ningar, vilket dock gav svårtolkade resultat.

Si^S Nivåhävningsförsök

När ångan expanderar i inneslutningens primär-

utrymme efter ett postulerat rörbrottshaveri

pressar den en stor mängd icke-kondenserbar gas
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genom nedblåsningsrören till kondensationsbas-

sängen. Gasutströmningen gör att vattenytan

häver sig. Vattnet kommer därvid att med kraft

träffa vitala delar av inneslutningskonstruk-

tionen och i värsta fall slå mot sekundärut-

rymmets tak.

För att studera nivåhävning och vattenslag har

modellförsök genomförts i Studsvik i tre olika

geometrier svarande mot Oskarshamn-, Barsebäck-

och Ringhalsreaktorerna. Härvid gavs alla de-

taljer i inneslutningarnas sekundärutrymmen

riktiga dimensioner i skala 1:10. Tryck, tem-

peraturer och krafter mättes och förloppen i

sekundärutrymmet fotograferades med höghastig-

het sf i lmkamera. Mätningarna visade förhållande-

vis god överensstämmelse med gjorda förutsäg-

elser.

Arbetet utfördes inom kollektivforskningsav-

talet mellan Studsvik och kraftindustrin.

8̂ 3.1.6 Marviken^försök

Under åren 1972 - 77 genomfördes i Marviken

två internationella projekt med syfte att genom

fullskaleförsök studera förlopp i en tryckdämp-

ningsinneslutning vid simulerat rörbrott i

reaktorns primärsystem. Försöken är kända under

beteckningarna CRT I och II (Containment Re-

sponse Test). Härvid utnyttjades den nedlagda

Marviken-reaktorn, vars inneslutning i princip

- om än inte i storlek och geometri - överens-

stämmer med moderna kokarreaktorers tryck-

dämpning sinnes lutning. Ett tvärsnitt av tryck-

tank och inneslutning visas i Figur 8.3.2.

Några karakteristiska data för Marviken i jäm-

förelse med Forsmark 3 ges i följande tabell.
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FIG, 8.3.2 TVÄRSNITT AV MARVIKENS INNESLUTNING
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inneslutning

I CRT-I deltog Danmark, Finland, Norge, Sverige,

Västtyskland och USA. Experimenten genomfördes

under 1972/73 och omfattade 16 fullskaleförsök

inriktade på:

mätning av tryck och temperaturer under
nedblasningsförloppet

studium av jodtransport och läckage i
inneslutning under och efter nedblås-
ning

komponentbeteende under haverisitua-
tioner .

Programmets tyngdpunkt låg i nedblåsningsför-

söken. Härvid studerades inverkan av energi-

innehållet i vatten och ånga i reaktortanken,

det simulerade rörbrottets läge och storlek,

kondensationsbassängens temperatur och nedblås-

ningsrörens nedsticksdjup på bl a brottflödets

entalpi och masshastighet, tryck och temperaturer

i primär- och sekundärutrymmen, transporten av

ånga, luft och vatten i inneslutningen, konden-

sationsförlopp, temperaturgradienten och tryck-

variationer i kondensationsbassängen samt värme-

absorptionen i inneslutningens betongväggar.
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Resultaten, som publicerades i en serie av 59

rapporter (8306), ger ett omfattande underlag

för verifiering av beräkningsmodeller för inne-

slutningars beteende vid haveriförlopp. Bland

slutsatserna kan nämnas att:

- maximala och differentiella tryck i
inneslutningen låg under konstruktions-
värdena

kondensationen i vattenbassängen var
nära nog fullständig i samtliga försök

värmeöverföringen genom ångkondensation
på betong var större än väntat

tryckökningen i sekundärutrymmets kora-
pressionsdel bestäms i första hand av
lufttransporten från primärutrymmet

luftburen metyljodid överfördes delvis
till vattenfas genom kondensation. Upp-
tagningen i vatten var ca 75 % av den
injicerade mängden. För luftburen ele-
mentär jod observerades en snabb och
nästan fullständig upptagning.

CRT^II genomfördes under 1976 med deltagande av

Danmark, Finland, Frankrike, Japan, Nederländerna,

Norge, Sverige och USA. Ändamålet med denna andra

experimentserie, som omfattade 9 fullskaleförsök,

var att närmare studera de tryckoscillationer

som observerats under CRT-I i nedblåsningssy-

stemet och kondensationsbassängen. Genom ett

nytt mätsystem kunde frekvenser upp till 100 Hz

undersökas. Speciellt studerades inverkan på

oscillationerna av nedbläsningsrören samt av

vattenvolymen i kondensationsbassängen (8307).

Ett typiskt diagram som illustrerar tryckoscilla-

tionernas amplitud och frekvens i ett nedblås-

ningsrör visas i Figur 8.3.3. Oscillationerna

har en stark fundamental frekvens vid 3 till 5

Hz med lägre amplituder av högre frekvens över-

lagrade. Oscillationerna ökar i storlek med
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tiden till ungefär 60 - 120 s då de når ett

maximum för att sedan avta. Under vissa för-

hållanden observerades skarpa toppar i trycket

("tryckspikar") utan någon karakteristisk

frekvens. Såda .a förhållanden rådde då andelen

luft i massflödet genom nedblåsningsrören var

låg och andelen ånga hög.

Ökning av massflödet till kondensationsbassäng-

en ledde till högre fundamental frekvens med

i det närmaste oförändrad amplitud. Minskning

av vattenvolymen i kondensationsbassängen,

som åstadkoms antingen genom sänkning av vatt-

ennivån eller genom en skiljevägg, medförde

lägre amplituder vid den fundamentala frekven-

sen och lägre tryckspikar men en snabbare höj-

ning av bassängtemperaturen. Vid blockering

av två av de fyra nedblåsningsrören sjönk den

fundamentala frekvensen och ökade amplituden.

8̂ 7 TECPO-p.rojektet

I anslutning till Marviken CRT-II organiser-

ades ett nordiskt samarbetsprojekt, kallat

TECPO (Theoretical Efforts on Containment

Pressure Oscillations), för att söka klarlägga

fenomen och mekanismer vid tryckoscillationer

i samband med nedblåsning. Projektet omfattade

huvudsakligen experimentella undersökningar i

kretsen TESTA i Marviken. TESTA var en förenk-

lad modell i skala 1:1000 av Marvikens tryck-

dämpningsinneslutning.

T TESTA demonstrerades såväl periodiska oscilla-

tioner som tryckspikar i kvalitativ överens-

stämmelse med observationerna i CRT-II. Inverk-

an av olika parametrar studerades, såsom mass-

hastighet, kondensationsbassängens temperatur
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och vattennivå, nedblåsningsrörens antal och

utloppsgeometri, injicering av hetvatten och

luft i nedblåsningsflodet m m. Sammanlagt

gjordes 29 nedblåsningsförsök (8308).

Teoretiska överväganden i samband med iakttag-

elserna i TESTA gjorde det sannolikt att de

periodiska oscillationerna förorsakades av

varierande kondensationshastighet för ångbubb-

lor i nedblasningssystemet som genererade stå-

ende vågor i inneslutningen. Oscillationernas

frekvens kunde uppskattas genom enkla mekaniska

analogier men inte deras amplitud. De observer-

ade tryckspikarna berodde troligen på snabb

kollaps av ångblåsor vid nedblåsningsrörens

utlopp. Någon enkel beräkning av tryckspikarnas

amplitud och varaktighet Ver inte möjlig.

8 ..3 ..8 AQ§iY.§_§Y._M§E¥ilSe.l}l£lata

I CRT-II producerades närmare 500 miljoner

data. Analys av data ingick inte i projektet

utan fick bli föremål för egna insatser hos

de deltagande länderna. I Sverige organiser-

ades därför en serie projekt, de s k MARTIN-

projekten (Marviken Test-Data Interpretation)

i samarbete mellan Studsvik och ASEA-ATOM

och med stöd av kärnkraftinspektionen.

MARTIN_I omfattade en förstudie över inverkan av

olika parametrar på tryckoscillationer och

tryckspikar vid nedblåsning (8309). Betydelse-

fulla parametrar och sannolika mekanismer iden-

tifierades. Program för fortsatta undersökningar

skisserades.

I MARTIN_II genomfördes en systematisk kartlägg-

ning och analys av olika parametrars inverkan

på tryckoscillationer (8310) och tryckspikar
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(8311). Tryckoscillationerna karakteriserades

av den fundamentala frekvensen och amplituden.

De undersökta parametrarna var:

temperaturdifferensen mellan den ut-
strömmande blandningen av ånga och
luft och kondensationsbassängen

ångflödet

- andelen luft

nedblåsningsrörens nedsticksdjup

antalet nedblåsningsrör.

Det visade sig att alla parametrar hade svag

inverkan på frekvensen men stark inverkan på

amplituden, utom antalet nedblåsningsrör som

mot förmodan inte påverkade amplituden. Den

kraftigaste inverkan på amplituden hade tem-

peraturdifferensen och nedsticksdjupet på så

sätt att amplituden ökade med ökande tempera-

turdifferens och minskande nedsticksdjup.

Tryckspikarna karakteriserades av pulshastig-

heten och amplituden. Störst inverkan hade

trycket vid nedblåsningsrörens utlopp. Vid

ökande tryck minskade pulshastigheten och ökade

amplituden. Amplituden ökade också relativt

kraftigt med ångflödet. Möjligheten till en

koppling mellan de periodiska oscillationerna

och tryckspikarna antyddes. Eventuellt synkrona

effekter skulle kunna ge ogynnsamma belastning-

ar på inneslutningen.

I en tredje projektetapp, MARTIN_III, utnyttjas

Marvikei. CRT-II data för att dels utveckla en

metod för beräkning av dynamiska belastningar

från det uppjäsande vattnet i kondensationsbas-

sängen i samband med ett rörbrottshaveri, dels
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ta fram enkla modeller för transformering av

Marviken-data till andra typer av tryckdämp-

ningsinneslutningar.

För beräkning av kvasi-statiska tryck och tem-

peraturer i inneslutningen under nedblåsning i

samband med ett postulerat rörbrottshaveri har

datorprogrammet COPTA (Containment Pressure

Transient Analysis) utvecklats (8312). Det kan

användas för både torra inneslutningar vid

tryckvattenreaktorer och tryckdämpningsinne-

slutningar för kokarreaktorer.

Primärutrymmet indelas i ett antal rum som

antas innehålla en gas- och en vätskefas. Gas-

fasen kan innehålla icke-kondenserbara gaser

och antingen överhettad eller mättad ånga in-

klusive vattendroppar. Vätskefasen innehåller

underkylt eller mättat vatten och eventuellt

luft-ång-bubblor. Faserna behöver inte vara i

termisk jämvikt. För varje rum löses balans-

ekvationerna för massa och energi för varje

fas och komponent. Flödet mellan rummet beräk-

nas med linjära impulsekvationer.

COPTA testades mot Marviken CRT-II-data i

totalt 19 fall (8313). Härvid konstaterades

att programmet i allmänhet gav högre tryck

och temperaturer än vad som uppmättes i experi-

menten. Detta berodde troligen på att värme-

överföringen till inneslutningens väggar och

inre struktur underskattades.

Bl a på basis av gjorda testberäkningar modifi-

erades och förbättrades programmet i olika om-

gångar, inte minst med avseende på körbarheten.

Den senaste versionen har beteckningen COPTA-5.
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Ytterligare jämförelser mellan COPTA-4 och

Marvikenförsök både ur första och andra serien

gjordes under 1977/78 (8314). I jämförelsen in-

gick också beräkningar med ett amerikanskt

inneslutningsprogram. Överensstämmelsen mellan

programmen och mellan beräkningar och experi-

ment var i stort sett acceptabel. Dock gav det

amerikanska programmet i vissa detaljer verk-

lighetsfrämmande resultat.

Med stöd av NE-SKI har Sverige genom Studsvik

deltagit i en internationell jämförelse av inne-

slutningsprogram i regi av OECD/NEAs Committee

on the Safety of Nuclear Installations. Som

testfall användes ett experiment som utförts

vid Battelle-institutet i Frankfurt och som

simulerar ett rörbrott i en torr inneslutning

för en tryckvattenreaktor. Resultaten av be-

räkningarna med COPTA-5 visade att man med

rätt val av strömningsmotstånd och värmeöver-

gångstal fick god överensstämmelse med experi-

menten (8315).

8i2iiQ NYa_inneslutningskgncep_t

För att begränsa tryckstegringen i inneslut-

ningen efter ett härdsmältningshaveri har för-

slag till kontrollerad tryckavlastning genom

filtrering av inneslutningens gas genom en

vattenbegjuten stenbädd framlagts. Härvid kon-

denseras ånga och aerosolpartiklar fastnar. Om

stenbädden är stor fördröjs utsläppet och akti-

viteten av även icke-kondenserbara gaser redu-

ceras.

I ett av NE finansierat projekt vid KTH har be-

räkningar utförts över absorptionen i vatten av

krypton, xenon och jod i gaser från en inneslut-

ning där härdsmältning antas ha inträffat
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(8316). Beräkningarna visade att orealistiskt

stora vattenmängder gick åt för att absorbera

ädelgaserna. Genom att til.lsätta lämpligt ämne

till vattnet skulle dock det mesta av metyl-

jodiden kunna absorberas. Om gaserna fick pass-

era ett filter med aktivt kol måste mycket

stora mängder användas för att avskilja ädel-

gaserna. Det bästa alternativet visade sig

vara att utforma stenbädden som en lång tunnel

fylld med sprängsten. Då blev omblandningen

mycket låg och utsläppet kunde fördröjas i

flera år. Avskiljningsgraden skulle bli prakt-

iskt taget hundraprocentig av såväl ädelgaser

och metyljodid som aerosoler och gaspartiklar.

För att ge bättre underlag för bedömning av

stenbäddars effektivitet genomförs försök i

Studsvik. En stenbädd byggs upp av cylindriska

moduler av 1 500 mm längd som kopplas i serie

och förses med mätsträckor. Avskiljningen kom-

mer att studeras som funktion av bäddjupet med

och utan vattenbegjutning. Anordningen utrustas

med instrument för mätning av flöde, lufttill-

försel, fukthalt och partikelstorlek (8317).

Med stöd av NE genomförs i Studsvik studier av

de konstruktiva förutsättningarna för att an-

ordna kontrollerad avblåsning via filter från

en reaktorinneslutning. Arbetet har hittills

omfattat beräkningar av tryckuppbyggnaden vid

typiska härdsmältningsförlopp och av erforder-

lig avblåsningskapacitet för att förhindra

brott. Vidare har inverkan på tryck och tempera-

tur i inneslutningen av att införa en utlopps-

kanal för härdsmälta studerats (8318).
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Jordskalv åstadkommer vibrationer i inneslut-

ningskärlet som kan skada reaktorn och annan

utrustning. Seismologiska kriterier vid inne-

slutningskonstruktion har sedan länge tillämp-

ats i vissa länder. I Sverige har Forsmark 3

konstruerats för säker avställning vid en

markacceleration av 0.15 g. Kunskapen om före-

kommande markaccelerationer är emellertid brist-

fällig. För att råda bot på detta förhållande

har kärnkraftinspektionen och kraftföretagen

startat ett program för studium av svenska

jordskalv (8319).

I programmet, som genomförs av försvarets forsk-

ningsanstalt, ingår att sätta upp och driva 17

svenska och 3 danska mätstationer för registrer-

ing av seismiska händelser. Vidare ingår forsk-

ningsarbete i syfte att bestämma jordskalvens

fördelning i rum, tid och storlek samt de elast-

iska vågornas amplitud och frekvensinnehåll som

funktion av avstånd, fokaldjup och skalvstorlek.

Härigenom läggs en grund för en mera tillförlit-

lig riskanalys.

Till och med tredje kvartalet 1979 hade 17 mät-

stationer tagits i drift. Återstående 3 beräk-

nades vara i drift före årsskiftet 1979/80.

Under de tre första kvartalen registrerades ca

400 händelser, varav de flesta härrörde från

explosioner. 7 händelser hade identifierats som

jordskalv.
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8^3^12 Sammanfattning

Reaktorinneslutningar är konstruerade för att

kunna uppta den energi som frigörs vid ett po-

stulerat rörbrott i primärsystemet. Kondensa-

tionsbassängen i en tryckdämpningsinneslutning

fungerar också som recipient vid avblåsning av

ånga från reaktorns tryckavsäkringsventiler.

Ursprungligen beaktades huvudsakligen de kvasi-

statiska tryck och temperaturer som erhölls

vid nedblåsningen. På senare tid har uppmärk-

samheten alltmer inriktats på dynamiska tryck

och belastningar.

Förhållandevis stora forskringsinsatser har

gjorts i Sverige på demonstration av nedblås-

ningsförlopp och framtagning av konstruktions-

underlag för tryckdämpningsinneslutningar. Nya

inneslutningskonstruktioner studeras. Underlag

för analys av jordbävningsrisker tas fram. De

viktigaste resultaten kan sammanfattas på följ-

ande sätt:

två serier fullskaleförsök har genom-
förts i Marviken med internationellt
deltagande, varvid bl a förekomsten
av periodiska tryckoscillationer och
tryckspikar påvisats under nedblås-
ning efter simulerade rörbrott

inverkan av betydelsefulla parametrar
på de dynamiska trycken har kartlagts
genom systematisk analys av experimen-
ten. Kvalitativ förståelse för uppkom-
sten av tryckoscillationer och tryck-
spikar har ernåtts

datorprogram för beräkning av kvasi-
statiska tryck och temperaturer i inne-
slutningens primär- och sekundärutrym-
men har framtagits och verifierats mot
experiment

blåsning från tryckavsökningsventilernas
avblåsningsrör har studerats experimen-
tellt och lett till en förbättrad ut-
loppskonstruktion med väsentligt lägre
påkänningar på inneslutningen
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nivåhävning och vattenslag vid uppjäs-
ning av kondensationsbassängens vatten-
nivå har undersökts i modellförsök

nya inneslutningskoncept med kontroll-
erad tryckavlastning genom filtrering
av inneslutningens gas genom en vatten-
begjuten stenbädd har fråntagits

ett stationsnät för registrering av
seismiska händelser har etablerats
och mätningar påbörjats.
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8.4 Komponenter och instrument

Säkerhetssystemen i kärnkraftverk är i allmän-

het uppbyggda av konventionella komponenter,

ofta med speciella krav på kvalitet och funk-

tion. I vissa fall skall komponenter fungera

under omständigheter som är svåra att efter-

likna i laboratoriemiljö. Deras prestanda är

därför svåra att verifiera på förhand. Det gäll-

er t ex reaktorinneslutningens skalventiler och

de mätorgan, s k rumsvakter, som skall övervaka

miljön i inneslutningsutrymmena och ge larm om

bestämda gränsvärden överskrids. Speciella in-

strument har utvecklats för övervakning av vatt-

enläckage från primärsystemet.

§^4^1 Skalventilgrov

Kärnkraftverk med kokarreaktorer har många

genomföringår, bl a för huvudångledningar och

matarvattenledningar, genom reaktorinneslut-

ningens vägg. Sådana ledningar har en skalven-

til på vardera sidan om väggen. De skall stänga

snabbt vid vissa typer av haverier så att ut-

släpp av radioaktiva ämnen och förlust av pri-

märt kylmedel förhindras. I svenska kokarreak-

torer har huvudångledningarna 600 mm diameter

och egenmediemanövrerade sätesventiler med

pneumatiska styrventiler. Matarvattenventilerna

består av 450 mm klaffbackventiler.

Stora skalventiler provas både hos tillverkaren

och vid reaktorstationerna men vid betydligt

lägre tryck och/eller massflöden än vad som upp-

träder i haverisituationer. För att prova ven-

tiler under realistiska förhållanden planerades

försök i Marviken-anläggningen, det s k IVT-

projektet (Isolation ]£alve Jest) . Projektering-

en bekostades av NE och administrerades av kärn-

kraftinspektionen (8401). Studien visade att en
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realistisk provning vore möjlig, men kostnader-

na skulle bli höga och någon bred internatio-

nell samling kring projektet kunde inte åstad-

kommas .

En annan möjlighet var att utnyttja de försöks-

resultat på skalventiler som kommit fram inom

det tyska HDR-projektet (Heiss Dampf Reaktor) |

(8402). Med stöd av kärnkraftinspektionen in-

gicks avtal mellan Studsvik Energiteknik AB

och Kernforschungszentrum Karlsruhe, varigenom

Sverige fick tillgång till de tyska resultaten.

Därmed skrinlades de planerade MarvikenfÖrsöken. j

.i
De tyska mätningarna har utförts på en annan

typ av ventiler än den som för närvarande an- jj

vänds i Sverige. De kan ändå utnyttjas för veri- }

fiering av svenska beräkningsmetoder och funk- !

tionsmodeller. För analys av HDR-försöken har '

med stöd av kärnkraftinspektionen ett svenskt-

finskt samarbetsprojekt inletts (8403). :

8 i4 /I

Vid större läckage eller brott i primärsystemet

måste motåtgärder vidtas såsom snabbstopp av

reaktorr. stängning av skalventiler och start

av nödkylssystem för att kompensera förlusten

av primärt kylmedel. Vid stora läckage utveck-

las stora ångmängder som ger upphov till tryck-

stegring i det utrymme där brottet är beläget.

Trycket registreras av mätorgan, tryckvakter,

som ger alarm och utlösning av motåtgärder om

gränsvärden för tryck eller tryckderivata över-

skrids.

Vid små brottflöden blir tryckstegringen liten,

men temperaturen ökar, vilket skall upptäckas

av temperaturvakter. Vid små läckage av för-
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hållandevis kallt vatten, t ex från matarvatten-

systemet, blir såväl tryck- som temperatursteg-

ringen liten. Man registrerar då istället vatt-

enflödet till golvbrunnar med nivåvakter.

Tryck-, temperatur- och nivåvakter, gemensamt

benämnda rumsvakter, av olika typer och fabri-

kat finns installerade i stort antal i kärn-

kraftverkens reaktorinneslutningar och - för

kokarreaktorer - turbininneslutningar. Rums-

vakternas placering och gränsvärden är baserade

på approximativa beräkningar och kvalitativa

bedömningar. För att verifiera aktuella rums-

vakters funktion under realistiska förhålland-

en genomfördes i Studsvik på uppdrag av KÄRN-

SÄKFORSK försök i simulerad inneslutningsmiljö

(8404).

Försöken simulerade förhållandena vid ångled-

ningsbrott. Mättad ånga vid 245 C temperatur

och 3.7 MPa tryck producerades i KRITZ-anlägg-

ningen och leddes till FRO-hallen, vars 800 m

betongbyggnad är konstruerad att tåla 75 kPa

övertryck. Hallen gav goda möjligheter att

åstadkomma väldefinierade förhållanden, för rum,

miljö, brottflöde, ventilering, värmesänkor

och dränage. Volymskalan i förhållande till en

turbinhall var 1:200.

Flera typer av rumsvakter för tryckderivata,

temperatur och vattennivå var monterade på

olika ställen i hallen. Transienterna alstra-

des genom inblåsning av ånga via en kulventil

i ångledningen från KRITZ-systemet. Totalt

genomfördes 14 blåsningar med olika ångfloden,

ventilationsförhållanden och kylkapacitet. Sam-

manlagt testades 27 rumsvakter med avseende på

tid till alarm och funktion i övrigt.
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Alla vakter aktiverades flera gånger, i allmän-

het när det enligt specifikationerna var på-

kallat med hänsyn till rådande förhållanden i

hallen. Inget beroende av ångflödeshastigheten

kunde konstateras. Tryckderivatavakter av olika

fabrikat visade likartat uppträdande. Tempera-

turvakter med signalförstärkning var känslig-

are än sådana som utlöstes av temperaturen

direkt. Nivåvakterna fungerade tillfredsställ-

ande. Endast en av nio fallerade under försöken.

Den noggrant kontrol*°rade miljön under blås-

ningsförloppen kunde utnyttjas för jämförelse

ned beräknade värden från inneslutningsprogram-

met COPTA (jfr avsnitt 8.3.9). Formen på be-

räknade tryck- och temperaturkurvor som funk-

tion av tiden visade god överensstämmelse med

mätningarna. De beräknade maximala trycken och

temperaturerna var i allmänhet högre än de upp-

mätta, vilket kunde bero på den använda korre-

lationen för värmecvergångstalet mellan inne-

slutningsatmosfären rch betongväggarna.

8 ..4̂ 3 lDD§§iy£ningsöyeryaknin3

Trycksatta system läcker ofrånkomligen från

ventiler, packboxar och dylikt. Läckaget från

en reaktors primärsystem till inneslutningen

är således av storleksordningen kg psr minut

under normala förhållanden. Det övervakas van-

ligen genom mätning av vattenflödet till sam-

lingstanken. Sädana system är eme-llertid re-

lativt okänsliga och har lång svarstid.

Inom ett av kärnkraftinspektionen stött projekt

har system för läckageövervakning genom akti-

vitetsmätning studerats (8405) . Systeiret baseras

på detektering av kväve-13 i inneslutningsatmos-

fären. Kväve-13 produceras från syre i reaktor-
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vattnet genom kärnreaktionen O (p,ot)N . Bild-

ningen är därför oberoende av fissionsprodukt-

läckage från skadade bränslestavar och före-

komsten av aktiveringsprodukter i reaktorvatt-

net och beror bara på neutronflödet i härden.

Genom beräkningar och experiment i R2-reaktorn

visades att de aktivitetskoncentrationer som

motsvarar normala läckagehastigheter lätt kan

registreras med en 10 liters trycksatt Ge(Li)-

flödesdetektor.
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9. RISKANALYS

9.1 översikt

Rasmussen-studien innebar ett genombrott för

tillämpningen av probabilistiska metoder vid

säkerhetsanalys av kärnkraftverk. Begreppet

risk infördes i betydelsen sannolikhet för ut-

släpp gånger konsekvensen av utsläppet ifråga.

Eftersom stora utsläpp bara kan förekomma om

bränsle smälter, inriktades analysen på förlopp

som kan leda till härdsmältning. Frekvensen för

härdsmältning beräknades som produkten av frek-

vensen för en inledande händelse och sannolik-

heten för utebliven funktion hos de system som

skall motverka följderna av den inledande händ-

elsen.

Den inledande händelsen kan vara ett rörbrott i

primärsystemet eller någon annan onormal händ-

else som leder till otillräcklig kylning med

hänsyn till bränslets resteffekt. Härigenom kan

bränslesmältor uppkomma från vilka radioaktiva

och andra ämnen frigörs till atmosfären i reak-

tortanken eller inneslutningen. Smältorna an-

griper reaktortanken och konstruktionen inuti

inneslutningen. Värme utvecklas som alstrar

vattenånga och påverkar tryck- och temperatur-

förhållandena i inneslutningen. Genom kemiska

reaktioner bildas vätgas som bidrar till tryck-

uppbyggnaden. Genom kontakt med vatten kan

smältor ge upphov till ångexplosioner.

Smaltprocesserna under olika skeden av härd-

smältningsförloppet och egenskaperna hos upp-

komna smältor är föga kända. Detta gäller även

omfattningen av vätgasproduktionen, inverkan av

lokala ångexplosioner samt frigörelsen av radio-

aktiva ämnen under härdsmältningsförloppet. I
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Rasmussen-studien antogs att alla härdsmält-

ningsförlopp ledde till penetration av inne-

slutningen men på olika sätt, beroende på inne-

slutningens konstruktion och de specifika härd-

smältningsförloppen .

När dec gäller att beräkna sannolikheten för

felfunktion hos haveribekämpande system tilläm-

pas metoder som utvecklats inom tillförlitlig-

hetstekniken. Dessa metoder bygger på att system-

ets funktion bryts ner i delfunktioner till en

sådan nivå att statistiskt underlag för felsanno-

likheten hos individuella komponenter kan an-

vändas. Vid de lå^a sannolikheter som utmärker

redundanta reaktorsäkerhetssystem får fel av

gemensam orsak och mänskligt felhandlande stor

betydelse.

En fördel med den probabilistiska riskanalysen

är att den möjliggör kvantifiering och grader-

ing av angelägenheten av säkerhetshöjande åt-

gärder och forskningsinsatser. Tillämpning på

aktuella säkerhetssystem och kärnkraftverk är

därför ett viktigt moment i reaktorsäkerhets-

forskningen.

Omfattande forskningsinsatser görs på flera håll

i världen för att förbättra kunskapen om härd-

smältor. I USA pågår ett antal forskningsprojekt

finansierade av NRC med en budget av 3 M$ under

en fyraårsperiod, 1976-79. I Västtyskland satsas

mer än 90 MDM inom härdsmältningsområdet under

åren 1972-80. De svenska insatserna syftar huvud-

sakligen till uppföljning av de utländska forsk-

ningsprogrammen. Några självständiga svenska ex-

perimentella undersökningar har ännu inte kommit

till stånd.
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Brott på inneslutningen genom övertryck eller

ångexplosion leder till stora utsläpp i om-

givningen. Frågan om att minska risken för

inneslutningsbrott har uppmärksammats bl a

av den svenska reaktorsäkerhetsutredningen.

Nya konstruktionsförslag för kontrollerad

tryckavlastning och därmed sammanhängande

forskningsinsatser har diskuterats i tidigare

avsnitt (8.3.10).

Utvecklingen av tillförlitlighetstekniska metoder

tar sikte på dels att förbättra databasen, dels

att anskaffa och anpassa datorprogram för fel-

trädsanalys. Vidare genomförs studier av risk-

analysmetodiken i syfte att kvantifiera olika

osäkerhetskällor i dataunderlag och händelseför-

lopp. Härvid utnyttjas i stor utsträckning arbet-

en som utförts i andra länder och som delvis

inneburit kritik mot Rasmussen-studiens resultat.

På initiativ av Energikommissionen och Kärnkraft-

inspektionen genomfördes under 1977-78 mer eller

mindre fullständiga riskanalysstudier på Barsebäck

2 och Forsmark 3. Fortsatta tillämpningar på

svenska kärnkraftverk är inriktade på mera speci-

fika studier av drifterfarenheter och systemtill-

förlitlighet i syfte att skapa underlag för säker-

hetshöjande åtgärder.

9.2 Härdsmältning

9.. 2^1 Händelseförlopp.

I ett av kärnkraftinspektionen finansierat pro-

jekt har händelseförlopp vid härdsmältning stu-

derats. Insatserna har huvudsakligen bestått av

sammanställning av tillgänglig information på

området. Med detta underlag har ett antal be-

räkningar utförts på vissa delförlopp.
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De viktigaste områdena som bearbetas inom härd-

smältningsområdet gäller förlopp vid bränsle-

stavarnas nedsmältning, den uppkomna smältans

tillstånd och beteende i reaktortanken, genom-

smältning av reaktortankens botten, transport-

vägar i inneslutningen, frigörelse av radioaktiva

och övriga ämnen från smältan samt möjligheter

och mekanismer för penetration av inneslutningen.

I slutrapporten (9201) från ovannämnda projekt

redovisades resultat från den hittillsvarande

internationella forskningen. Bl a konstaterades

att modeller har framtagits som beskriver bränsle-

stavarnas nedsmältning och beräknar den mängd

vätgas som utvecklas. Underlag för modellerna

har erhållits genom experimentella studier av

nedsmältningsförloppet inom det omfattande

forskningsprogram som bedrivs i Västtyskland.

Experimenten har visat att sammansättningen av

den atmosfär som omger bränslestavarna och andra

härdkomponenter är av stor betydelse. Närvaron

av vattenånga medför att zircaloymaterialet i

härden till stor del hinner oxideras innan

smältprocesserna sätter in. Zircaloy i oxid-

form har högre smältpunkt än icke-oxiderad

legering och ger inte upphov till lättsmälta

blandningar med U0~ eller med Fe-Cr-Ni-

legering i t ex spridare som är i kontakt med

zircaloykapslingen. Zircaloy i metallform ger

däremot lättsmälta blandningar (eutektikum-

bildning) med UO-j och med Fe-Cr-Ni-legeringar.

Genom eutektikumbildningen förväntas att härden

förstörs och helt eller delvis faller samman

vid temperaturer som är avsevärt lägre än

smältpunkten för UO-, som är cirka 2 850°C.
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Det har konstaterats att en sådan partiell för-

störelse av härden inträffade vid olyckan i Three

Mile Island.

Om kollapsat härdmaterial ansamlas på reaktor-

tankens botten kan genomsmältning ske på grund

av värmeöverföring från den heta smältan. Er-

forderlig tid för genomsmältning av tankbotten

har beräknats till 10 - 60 minuter, beroende på

smältans sammansättning, oxidationsgrad och

temperatur.

Efter genomsmältning av tankbotten faller smältan

ner på betongbjälklag under reaktortanken. Smäl-

tan angriper betongen, som smälter vid 1 300 -

1 400 C. Under upphettningen avger betongen

vattenånga som åstadkommer tryckstegring i

inneslutningen. Genomsmältning av ett meter-

tjockt betongbjälklag har beräknats ta en tid

av ungefär 2 dygn.

I svenska kokarreaktorer av äldre typ faller

smältan därefter ner i kondensationsbassängen.

Härvid övergår en större eller mindre del i

stelnad form under kraftig, eventuellt; explo-

siv ångbildning. Kunskapen om tänkbara förlopp

i detta skede är ofullständig.

9.. 2^2 Aktiyitetsfrigörelse

När bränslet smälter frigörs radioaktiva ämnen

till gasatmosfären i reaktortank och inneslut-

ning. Olika skeden av smältförloppet karak-

teriseras av olika mekanismer för aktivitets-

frigörelsen. Transportförhållandena påverkas

av i vilken utsträckning de flyktiga ämnena

övergår i aerosolform och av möjligheterna till

utfällning och uttvättning i inneslutningen.

De viktigaste fissionsprodukterna med hänsyn
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till omgivningskonsekvenserna är isotoper av

jod, tellur, cesium, rutenium och cerium.

Storleken på aerosolpartiklarna är en viktig

parameter vid beräkning av aerosolernas be-

teende. I ett tyskt datorprogram, NAUA, ingår

partikelstorleken som en tidsberoende variabel.

NAUA har körts in och testats i Studsvik i ett

NE-stött projekt (9202) . I projektet ingick

studier av de fysikaliska lagarna för koaguler-

ing, sedimentering och diffusion samt för upp-

komsten av övermättad vattenånga och dess kon-

densation på spraydroppar och aerosolpartiklar.

I samarbete med Kernforschungszentrum Karlsruhe

studerades ingångsparametrar i delförloppen

såsom tillförseln av aerosolpartiklar från

smältan till inneslutningsatmosfären. Slutligen

gjordes beräkningar för svenska reaktorer.

Under den första serien fullskaleförsök med simu-

lerade rörbrott i Marviken-reaktorns inneslutning

undersöktes transporten av jod i inneslutningen

och läckaget av jod och xenon från inneslutningen

under och efter nedblåsningsförloppet (9203) .

Resultaten visade att elementär jod snabbt

eliminerades från inneslutningsatmosfären genom

sprinklersystemet. Även organiskt bunden jod i

form av metyljodid överfördes delvis i vatten-

fas. Läckaget av jod från inneslutningen var

följaktligen ytterst litet. Läckaget av metyl-

jodid var ungefär 2 a 3 gånger mindre än läck-

aget av xenon.

9201 CARLSSON, F, JOHANSSON, K
Härdsmältning, sammanfattande slut
rapport.
SKI B2/76 och B3/77.
STUDSVIK/K2-79/111 (1979).



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/KS-80/6

1980-02-15

243

3202 HÄGGBLOM, H
Aerosolprocesser i reaktorinneslut-
ningen efter en härdsmälta.
NE 1063 391.
STUDSVIK/K2-79/228 (1980).

9203 MARVIKEN FULL SCALE CONTAINMENT EXPERI-
MENTS
Iodine and xenon experiments. Conclu-
sions and recommendations.
STUDSVIK MXA-0-403 (1975).

9.3 Tillförlitlighetsteknik

Tillförlitlighetsberäkningar för säkerhetssystem

bygger på felträdsanalys, där komponentfel och

andra felhändelser kombineras till systemfel.

Felträdskonstruktionen blir i allmänhet mycket

komplicerad. Systemotillgängligheten kan dock

i många fall beräknas manuellt med tillräcklig

noggrannhet. För att underlätta analysen av

komplicerade system har speciella datorprogram

utvecklats.

Datorprogrammet LENC, som framtagits vid ASEA-

ATOM efter amerikansk förebild, beräknar medel-

otillgängligheten på systemnivå utgående från

tillförlitlighetsinformation för varje komponent

i systemfelträdet. Tillförlitlighetsinformationen

ges som funktion av tiden varför en fullständig,

tidsberoende beskrivning av systemets uppträdande

erhålls. I ett av NE finansierat projekt (9301)

har LENC-programmet körts in på Studsviks dator

och tillämpats på analys av ett snabbstoppssystem

för en kokarreaktor.

LENC-programmet förutsätter att de viktigaste

kombinationerna ("minimal cut sets") av kompo-

nentfel som leder till systemfel är kända. Dessa

kombinationer kan bestämmas ur felträdet. Vid
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komplicerade felträd blir antalet kombinationer

mycket stort. Det finns därför datorprogram som

automatiskt tar fram minimal cut sets. Ett sådant

är WAM-CUT. Det ingår i en serie program för

tillförlitlighetsberäkningar som framtagits i

USA på uppdrag av EPRI. WAM-programmen har körts

in på Studsviks dator i ett av SKI finansierat

projekt (9302) .

I konventionell tillförlitlighetsteknik antas

vanligen att komponentfelen är statistiskt obe-

roende. I reaktortekniska säkerhetssystem är

bidragen från oberoende komponentfel i allmän-

het mycket små. I stället spelar beroende fel

eller fel av gemensam orsak en stor roll. Om

man känner orsaken till de beroende felen kan

dessa inkorporeras i listan över minimal cut

sets. I WAM-programmen finns ett delprogram

som tillåter explicit modellering av beroende

händelser.

En viktig del av tillförlitlighetstekniken går

ut på att beräkna osäkerheten i systemfelet och

dess beroende av osäkerheten i komponentfelen.

Osäkerheten i komponentdata kan bero på osäker-

het i felintensitetsvärden och reparationstider.

WAM-serien innehåller ett speciellt program för

känslighetsanalys. Det finns också ett delprogram

som beräknar sannolikhetsfördelningen för system-

felet om sannolikhetsfördelningarna för kompo-

nentfelen är kända.

9,̂ 3̂ 2 Databaser

En svårighet vid felträdsanalys av reaktorsäker-

hetssystem är bristen på komponentdata och

statistiskt underlag för mänskligt felhandlande

(jfr avsnitt 6.3.6). De svenska kraftföretagen

L
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är i färd med att bygga upp ett system för

rapportering av fel och onormala händelser i

svenska kärnkraftverk, det s k ATV-systemet

(Arbetsgruppen Tillförlitlighet Värmekraft).

Feldata är kodade i datoriserade listor, som

representerar en databas för tillförlitlig-

hetsstudier.

På uppdrag av kärnkraftinspektionen granskas

ATV-databasen i ett projekt vid Studsvik (9303).

Man fann att det hittills insamlade materialet

uppvisade brister både kvantitativt och kvali-

tativt. Feldatakoderna föreslogs ändrade och

förtydligade så att kodningen underlättades.

Ett annat resultat av undersökningen var att

cirka 20 procent ev antalet rapporterade fel-

händelser klart hade orsakats av mänskligt

felhandlande. Det finns skäl att anta at c -?n

mera djupgående analys skulle resultera i ett

större antal felhändelser som kunde kopplas

till mänskligt felhandlande.

Ventiler är speciellt utsatta komponenter. De

förekommer i stort antal både i normala drift-

system och i säkerhetssystem. I en undersökning,

som genomfördes av Sveriges tekniska kontroll-

institut på uppdrag av kärnkraftinspektionen

studerades ventilfel som uppträtt i svenska

kärnkraftverk under åren 1972 - 1976 (9304) .

Undersökningen omfattade sammanlagt 2 853

ventilfel i Barsebäck 1, Oskarshamn 1 samt

Ringhals 1 och 2.

Den dominerande felfunktionen, 69 %, var läck-

age, medan fel som omöjliggjorde eller för-

svårade ventilens funktion utgjorde 22 %. Den

vanligaste åtgärden för att få ventilen att
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fungera var riktad mot boxpackningen (28 %) ,

därnäst tätningsytorna (21 %) . Erforderlig

arbetstid enbart för reparationsarbete av

ventilerna var 30 135 mantimnar för hela

undersökningsperioden.

Tillverkningskontrollen av ventilerna visade

sig fungera bra, men en komplettering av funk-

tionskontrollen rekommenderades. Smuts i led-

ningarna var en huvudorsak till ventilfelen.

Rengöringen av rörsystemen innan drifttagning

borde därför förbättras.

Någon tendens för ventilfelen att avta med tiden

kunde inte konstateras. För att underlätta

reservdelshållning och underhåll rekommende-

rades en minskning av antalet ventilfabrikat.

En felträdsanalys som endast beaktar slump-

mässiga, oberoende fel kan ge vilseledande

låga systemfelsannolikheter, speciellt för

redundanta system. Rasmussen-studien påvisade

betydelsen av beroende fel eller fel av gemen-

sam orsak (common cause failures) och mänsk-

ligt felhandlande för säkerhetssystemens till-

förlitlighet. Dessa felkällor ger dominerande

bidrag till beräknade systemfel, och svårig-

heten att behandla dem vid analysen ger upphov

till stora osäkerheter i resultatet.

Beroende fel kan bestå av konstruktions- eller

tillverkningsfel eller förorsakas av miljö-

påverkan eller yttre händelser. De kan minskas

och göras försumbart små genom lämplig kon-

struktion och kontroll. Fysisk separation av

redundanta system ger således skydd mot miljö-
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påverkan och yttre händelser. Diversifiering

minskar inverkan av konstruktions- och till-

verkningsfel .

I praktiken är det främst två typer av mänsk-

ligt felhandlande som har stor betydelse för

reaktorsäkerheten, nämligen felkalibrering av

elektrisk kontrollutrustning och felaktiga

åtgärder i kontrollrummet. Felkalibrering kan

leda till att automatiska funktioner uteblir

vid exempelvis reaktoravställning eller tvångs-

nedblåsning. Felaktigt operatörshandlande kan

förekomma i den stressituation som uppstår när

en serie onormala händelser inträffar. Opera-

tören kan då underlåta att utlösa nödvändiga

säkerhetsfunktioner eller vidta felaktiga åtgärder.

I Rasmussen-studien beaktades beroende fel

genom att det geometriska medelvärdet för helt

oberoende och helt kopplade fel togs som rep-

resentativt för den sammanlagda sannolikheten.

Det är oklart hur denna "kvadratrotsregel"

skall tillämpas för mer än två felhändelser.

I ett finskt-svenskt projekt (9305) presen-

terades alternativa modeller, varav en benämndes

GBM (Gemensam Belastnings Modell). Den användes

för att uppskatta otillgängligheten hos snabb-

stoppsystemet för en kokarreaktor (Olkilucto 1).

GBM innehåller en parameter som bestämmer kopp-

lingsgraden mellan felen. Beräkningarna genom-

fördes med två olika antaganden om kopplings-

graden: stark och svag koppling. Skillnaden i

systemotillgänglighet blev ungefär en faktor

100. Slutsatsen var att bättre dataunderlag

för kopplade fel behövdes. Mänskligt felhand-

lande i samband med test och underhåll borde

belysas ytterligare, eftersom det hade stor

inverkan på resultatet.
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I en fortsättning, jam beställts av kärnkraft-

inspektionen (9306), kommer otillgängligheten

för snabbstoppssystemet i Oskarshamn 1 att

studeras. Härvid ägnas sär-kild uppmärksamhet

åt fel av gemensam orsak och mänsklig felfaktor

vid. underhåll, test och reparation.

Ingående analyser av snabbstoppssystemens till-

förlitlighet gjordes av ^sea-Atom för Forsmark 3

(9307) och av Studsvik för Barsebäck 2 (9308)

som delar av mera omfattande säkerhetsstudier.

I dessa undersökningar behandlades kopplade

fel med kvadratrotsreglen, som av Asea-Atom

generaliserats att gälla även fall där mer än

två beroende händelser förekommer. Detta var

nödvändigt eftersom flera av säkerhetssystemen

i Forsmark är uppdelade på fyra redundanta

stråk.

^^3^4 Stifterfarenheter

Systemtillförlitlighet kan studeras dels genom

felträdsanalys eller andra metoder inom till-

förlitlighetstekniken, dels genom analys av

drifterfarenheter.

På uppdrag av kärnkraftinspektionen har drift-

erfarenheter från reservkraftsystemen i svenska

kärnkraftverk redovisats i studier 1976 och

1979 (9309). Erfarenheterna frår såväl diesel-

generatorer som gasturbinelverk har genom-

gående visat sig goda. Inte i något fall har

funktionen hos redundanta aggregat uteblivit

samtidigt. Frekvensen av utebliven funktion

visade sig vara ungefär 0.5 % räknat på alla

starter. Det framgick också av resultaten att

frekvensen av fel som direkt kunde ha medfört

utebliven start men som upptäckts och åtgär-
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dats i tid var mycket låg, cirka 0.1 % av

totala antalet starter för dieslar och 0.9 %

för gasturbiner.

.

När det gäller att identifiera händelseförlopp

som kan leda till härdsmältning utgår man från

en inledande händelst och studerar därefter

hur reaktoranläggningens olika delar fungerar.

Det har visat sig att två grupper av inledande

händelser dominerar riskbilden. Den ena gruppen

representeras av LOCA-händelser. I den andra

gruppen sammanfattas störningar i effekt, tryck,

temperatur etc, som kräver snabb reaktoravställ-

ning, under benämningen transienter. Erfaren-

heten visar att sådana händelser inträffar i

genomsnitt cirka 10 gånger per reaktor och år.

Rasmussen-studien visade att transienter med

utebliven reaktoravstängning och otillräcklig

resteffektkylning dominerade riskbilden för

kokarreaktorn. Det är därför av stor vikt att

analysera orsakerna till transienter och söka

reducera deras frekvens.

Som en första etapp i ett projekt att söka

minska antalet snabbstopp i svenska kärnkraft-

verk gjordes en analys av inträffade effekt-

transienter i Barsebäck 1 och 2 (9310). Under-

sökningen omfattade tiden från och med första

fasning till och med år 1978. Arbetet gjordes

av ASEA-ATOM på uppdrag av kärnkraftinspektionen.

Utgående från drift- och störningsrapporteringen

sammanställdes data för snabbstopp, automatiska

skruvstopp, turbinsnabbstopp och lastfrånslag.

Totalt identifierades 81 snabbstopp, 2 skruv-

stopp och 51 turbinsnabbstopp/lastfrånslag.
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För varje transient kartlades och klassifice-

rades orsaker och felbehäftade funktionsdelar.

Lämpliga områden för åtgärder att i första hand

reducera antalet snabbstopp angavs vara

- obefogad skyddsfunktion på grund av
härdkrav

brist i systemfunktion och/eller
komponentfel i tryckregleringen

obefogad skyddsfunktion från isoler-
kedjor och vakter

När det gällde att reducera antalet turbin-

snabbstopp/lastfrånslag rekommenderades i

första hand åtgärder inom områdena

komponentfel i lågtrycksturbin och
generator

brist i systemfunktion och/eller
komponentfel i matarvattensystem och
tryckreglering

9301 JOHANSSON, O, TUXEN-MEYER, H
Felträdsanalys med datorprogrammet LENC,
NE 1065 05.
STUDSVIK/K5-79/30 (1979).

9302 BENTO, J-P, PÖRN, K
Fault tree analysis.
Implementation of the WAM-codes.
SKI B 60/78.
STUDSVIK/K2-79/169 (1979).

9303 BENTO, J-P, W2NDLER, E
Riskbedömning av kärnkraftverk.
ATV-databas för tillförlitlighets-
studier.
Första halvårsrapport.
SKI B 59/78.
STUDSVIK/K2-79/126 (1979).

9304 NYSTRÖM, R
Ventilfel i svenska kärnkraftverk
1972 - 1976.
SKI B 1/77.
Sveriges tekniska kontrollinstitut.
Technical report 1977-2.
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9305 BENTO, J-P, HOSSI, H, MANKAMO, T
Kopplade fel: Analysmetoder.
SÄH-15/78.
Statens tekniska forskningscentral,
Finland (1978).

9306 BENTO, J-P
Beroende fel i AA BWR säkerhetssystem.
SKI B 38/79.
STUDSVIK Projektbeskrivning 1978-10-30.

9307 Ds I 1978:3.
Säkerhetsstudie Forsmark 3.
Energikommissionen (1978).

9308 NORINDER, O
Haveristudie *v Barsebäck 2.
STUDSVIK/SM-7v 'I (1978).

9309 BACKLUND, B, DAHLEN, G, KARLSSON, T
Erfarenheter från drift och provning
av nödkraftförsörjningssystemen i
svenska kärnkraftverk, perioden 1976 -
1979.
SKI B 17/79.
Transientkonsult AB, 1979-08-31.

9310 ROSEN, Y
Barsebäck l/Barsebäck 2 - analys av åt-
gärder för att reducera antalet snabb-
stopp, etapp 1.
SKI B 1/79.
ASEA-ATOM KSD 79 - 239 (1979).

9.4 Riskstudier

Tillämpning av probabilistisk riskanalys på

aktuella kärnkraftverk ingår som en viktig del

av reaktorsäkerhetsforskningen av framför allt

två skäl:

resultaten ger anvisning på svaga punkt-
er i reaktorsäkerheten och underlag för
säkerhetshöjande åtgärder

den kvantitativa analysen möjliggör en
rationell forskningsplanering där ange-
lägna uppgifter kan prioriteras.

De första svenska försöken till probabilistisk

säkerhetsanalys gjordes i regi av närförlägg-
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ningsutredningen 1974 (9401). På initiativ av

Energikommissionen genomfördes säkerhetsstudier

av Barsebäck 2 av ett amerikanskt konsultföre-

tag (9402) och Forsmark 3 av Asea-Atcm (9307).

Parallellt med dessa undersökningar gjordes på

uppdrag av kärnkraftinspektionen en studie av

Barsebäck 2 av Studsvik (9308) .

Resultaten av dessa studier visas i Figur 9.4.1,

som anger sannolika härdsmältningsfrekvenser per

reaktorår. För jämförelsens skull har även re-

sultaten från några andra säkerhetsstudier in-

lagts. I figuren visas även en uppskattning

baserad på en probabilistisk modell där drift-

erfarenheter kombinerats med riskanalytiska be-

räkningar (9403) .

Av figuren framgår att Rasmussen-studien ger en

något högre härdsmältningsfrekvens för tryck-

vattenreaktorn än för kokarreaktorn. Skillnaden

ligger dock med god marginal inom osäkerhets-

gränserna. Det bör också påpekas att härdsmält-

ning i tryckvattenreaktorn enligt Rasmussen-

studien beräknades ge mindre utsläpp än i kokar-

reaktorn, eftersom genomsmältning av inneslut-

ningen i samband med små rörbrott ansågs vara

den sannolikaste utsläppsvägen. För kokarreaktorn

bedömdes transienthändelser ge dominerande bi-

drag till härdsmältningsfrekvensen och leda till

övertrycksbrott av inneslutningen vilket gav

större utsläpp.

Vid bedömning av riskstudiernas resultat måste

man beakta att de är gjorda för specifika reak-

torer vid en viss tidpunkt. Deras giltighet är

därför begränsad. Rasmussen-studien angav att

resultaten var representativa för en femårsperiod,
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FIG, 9.4.1 HARDSMÄLTNINGSFREKVENSER PER REAKTORÅR
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1975-80. Säkerhetshöjande åtgärder vidtas succe-

sivt och nya säkerhetssystem införs. Det är där-

för inte förvånande att Forsmark 3 ger en lägre

beräknad härdsmältningsfrekvens än Barsebäck 2.

I Figur 9.4.2 visas en jämförelse mellan för-

väntade härdsmältningsfrekvenser för Forsmark 3

och Peach Bottom 2, som var den kokarreaktor som

låg till grund för Rasmussen-studien. Figuren är

hämtad ur den citerade säkerhetsstudien för

Forsmark 3. Det framgår att utebliven reaktor-

avställning ger det största bidraget för Fors-

mark 3. Sannolikheten för uteblivna resteffekt-

kylning som dominerar riskbilden för Peach

Bottom 2 har minskats mer än en faktor 100 i

Forsmark 3. Detta beror förutom av den bättre

redundansen hos kylkedjorna också på det star-

kare, gasturbinsäkrade nätet.

Den svenska trettiominutersregeln minskar sanno-

likheten för mänskligt felhandlande främst vid

LOCA-händelser. I en senare studie (94 04) har

ASEA-ÄTOM gjort en analys för Forsmark 3 av

hardsmältningsfrekvensens känslighet för olika

antaganden om det yttre nätets styrka, nödkyls-

systemets funktionsduglighet och mänskligt fel-

handlande. Det visade sig att om man bortsåg

från existensen av de gasturbindrivna elgenera-

torerna ökad bidraget från utebliven resteffekt-

kylning från 3-10~8 per år (se Figur 9.4.2) till

1.7*10 per år. Om sannolikheten för bristande

funktion hos nödkylningen sattes till 10

istället för 3-10~4 som i huvudstudien, ökade

härdsmältningsfrekvensen vid stort rörbrott till

10 per år.

På grund av den svenska trettiominutersregeln på-

verkas LOCA-händelser inte nämnvärt av uteblivna
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åtgärder från driftpersonalens sida. Däremot kan

underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder på

ett signifikant sätt påverka händelseutvecklingen

i vissa transientfall. Åtgärderna kan grupperas i

sådana som behöver vidtas inom 10 till 30 minuter

efter den inledande händelsen och sådana som

krävs inom 24 timmar.

Exempel på åtgärder i det kortare tidperspektivet

är:

utlösning av borsystemet om styrstavs-
systemet klickat

återstart av matarvattensystemet vid
förlust av matarvattenflöde

aktivering av avblåsningssystemet vid
utebliven funktion hos hjälpmatarvatten-
systemet

tvångsstängning av avblåsningsventil som
inte återstängt.

Om transienten inletts med att turbinkondensorn

eller det yttre nätet fallit bort ar det i det

längre tidsperspektivet väsentligt att återställa

matarvattensystemet.

Känslighetsanalysen visade att om operatören

alltid vidtar korrekta åtgärder, dvs om man kan

bortse från mänskligt felhandlande, minskade den

totala härdsmältningsfrekvensen från 3.1*10

till 0.6*10 per år. Om operatören inte vidtar

några åtgärder alls inom 30 minuter ökade frek-

vensen till 3.9*10~ per år. Om de tidigare åt-

gärderna varit framgångsrika men operatören

underlåter att vid behov återställa matarvatten-

systemet inom 24 timmar erhölls en förväntad

härdsmältningsfrekvens av 3.6*10 per år. Slut-

satsen blir således att uteblivna operatörsåt-

gärder ökade sannolikheten för härdsmältning

med ungefär en faktor 10.
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9401 SOU 1974:56
Närförläggning av kärnkraftverk.

9402 Ds I 1978:1
Swedish Reactor Safety Study.
Barsebäck Risk Assessment.
Energikommissionen (1978).

9403 APOSTOLAKIS, G, MOSLEH, A
Expert opinion and statistical evidence
an application to reactor core melt
frequency.
NUCL SCI ENG 7£ (1979) 135.

9404 ERICSSON, G, TIREN, I
Reactor Safety Study applied to the
Forsmark 3 power plant - A sensitivity
analysis ANS/ENS Topical meeting on
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Bryssel, Oktober 1978.

9.5 Sammanfattning

Den myndighetsstyrda reaktorsäkerhetsforskningen

var tidigare och är fortfarande i stor utsträck-

ning inriktad på analys och experiment för veri-

fier ing av olika säkerhetsmarginaler betingade

av gällande säkerhetskrav. Den probabilistiska

riskanalysen har lett till att delvis nya forsk-

ningsområden uppmärksammats som syftar till att

förbättra säkerhetssystemens tillförlitlighet

och att utveckla nya konsekvenslindrande system.

Mänskligt felhandlande har konmit i blickpunkten

som den i många fall dominerande felorsaken.

I Sverige introducerades riskanalytiska betrakt-

elsesätt redan i början av 1970-talet av närför-

läggningsutredningen. Sedan dess har bland annat

följande problemområden bearbetats:

härdsmältors uppkomst och egenskaper

metoder och databaser för felträdsanalys

tillämpning av tillförlitlighetsteknik
för analys av säkerhetssystems tillgäng-
lighet

riskanalys av kompletta kärnkraftverk.
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Man kan vänta sig att den probabilistiska risk-

analysen får en ökande betydelse för identifi-

ering och initiering av nya forskningsuppgifter

inom reaktorsäkerhetsomradet.

i
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10. SLUTSATSER

Svensk reaktorsäkerhetsforskning har under 1970-

talet huvudsakligen administrerats av de statliga

myndigheterna KÄRNSÄKFORSK, kärnkraftinspektionen,

nämnden för energiproduktionsforskning och strål-

skyddsinstitutet. Stora säkerhetsanknutna insatser

har också gjorts inom samarbetsavtal (kollektiv-

forskningsavtal) mellan Studsvik och kraftindustrin

och som egenfin=insierad forskning av kraftindustrin.

Forskningen har haft en bred inriktning men varit

av begränsad omfattning internationellt sett. De

totala kostnaderna under 1970-talet uppskattas till

275 milj kronor. Under 1978 uppgick kostnaderna

till cirka 40 milj kronor, exklusive kraftindustrins

egenfinansierade forskning, vilket kan jämföras med

de sammanlagda kostnaderna för forskning på lätt-

vattenreaktorers säkerhet i de stora industri-

länderna, som samma år motsvarade cirka 1 500 milj

kronor.

Den svenska reaktorsäkerhetsforskningen har varit

inriktad dels på att anpassa och komplettera ut-

ländska erfarenheter och rön, dels på självstän-

diga insatser huvudsakligen i samband med svenska

reaktorkonstruktioner. I vissa fall har det varit

motiverat att ta fram underlag för att möjliggöra

en oberoende bedömning av viktiga säkerhetsfrågor

och för att belysa problem som ansetts otillräck-

ligt studerade eller täckts av industriell sekre-

tess.

Stora insatser har, liksom i utlandet, ägnats åt

värmetekniska försök för studium av förlopp vid

kylmedelsförlust och nödkylning samt åt bestrål-

ningsförsök för bränsle- och materialundersök-

ningar. Stora internationella projekt har genom-

förts bl a med utnyttjande av Marviken-anläggningen

och R2-reaktorn.
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Genom svenska insatser har bl a mekanismer för

uppkomsten av bränslefel och kapslingsskador

samt för vandring och frigörelse av fissions-

produkter klarlagts. En mätmetod för bestämning

av brottseghet i tryckkärlsstål har utvecklats.

En metod att genom kemikontroll begränsa spän-

ningskorrosionssprickning i rostfritt stål har

demonstrerats vid reaktordrift.

Inom området radiologisk säkerhet har bl a avloss-

ning, deponering och dekontaminering av akti-

veringsprodukter studerats liksom frigörelse,

transport och avskiljning av flyktiga fissions-

produkter. Metoder för provning av kolfilter och

för utsläppsövervakning har utvecklats.

Förlopp vid kylmedelsförlust och nödkylning i

kokarreaktorers bränslepatroner har simulerats

genom kretsförsök i Studsvik. Mätresultaten har

använts för validering av datorprogram för

licensieringsändamål. Programutveckling har skett

i nordiskt samarbete. Resultaten har kunnat ut-

nyttjas för utbyte av information från fullskale-

försök i USA.

Inneslutningens beteende vid stora rörbrott har

studerats i storskaliga, internationella projekt

i Marviken, varvid bl a förekomsten av tryck-

oscillationer och tryckspikar påvisats. Parameter-

inverkan på utströmningsflödet vid rörbrott under

reaktorförhållanden studerades i ett särskilt

projekt. Marviken-försöken har gett väsentliga

bidrag till kunskapsunderlaget för förlopp i

tryckdämpningsinneslutningar.

Under 70-talet har den internationella reaktor-

säkerhetsforskningen vidgats från att huvudsak-

ligen varit inriktad på verifiering av säkerhets-

krav i samband med stora haverier till att om-
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fatta en mera nyanserad säkerhetsanalys med

betoning av vardagssäkerhet, erfarenhetsåter-

föring och säkerhetshöjande åtgärder. Betydelsen

av mänsklig felfaktor har uppmärksammats, inte

minst genom händelsen i Three Mile Island.

Den internationella trenden har återspeglats i

det svenska forskningsprogrammet. Tillförlitlig-

hetstekniska metoder har introducerats och tilläm-

pats i riskstudier av kärnkraftverk. Systematiska

analyser av drifterfarenheter har genomförts.

Studier av nya säkerhetssystem bl a för ventilerad

inneslutning har inletts. Nya metoder och system

för driftövervakning, kontrollrumsutformning och

operatörsutbildning har bearbetats.
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