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KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS UPPGIFTER MED AVSEENDE PA
KÄRNKRAFTVERK

Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet en-
ligt atomenergilagen (AEL). I regeringens tillstånd
för ett kärnkraftaggregat bemyndigas kärnkraftinspek-
tionen att uppställa de villkor för konstruktion,
uppförande och drift, som erfordras från säkerhets-
synpunkt .

Inom strålskyddsområdet utövas tillsyn av en annan
myndighet, statens strålskyddsinstitut, som också
sätter gränserna för utsläpp av radioaktivitet.

Kärnkraftinspektionens prövning av säkerheten vid
ett kärnkraftverk sker i flera steg.

1.1 Prövning av en föreslagen anläggning före byggstart

Denna prövning sker på grundval av en så kallad
preliminär säkerhetsrapport som lämnas av kraft-
företaget och som är en omfattande beskrivning och
analys av kärnkraftverket. När den preliminära
säkerhetsrapporten har godkänts av kärnkraftinspek-
tionen utgör den tillsammans med de krav, ändringar
och villkor som kärnkraftinspektionen lagt till
föreskrifter för hur kärnkraftverket skall utformas.

1.2 Prövning av det färdiga kärnkraftverket

Underlag för denna prövning är

fortlöpande redovisning från tillståndsinnehava-
ren och inspektioner under uppförandetiden

slutlig säkerhetsrapport

program för idrifttagning

intyg över första besiktning

säkerhetstekniska föreskrifter för drift

Efter godkännande av verket lämnas etappvisa tillstånd
för provdrift.

När provdriften är avslutad lämnar kärnkraftinspek-
tionen tillstånd för rutinmässig drift och uppstäl-
ler härvid de villkor och föreskrifter, som skall
gälla för den fortsatta driften.



1.3 Fortlöpande inspektion och kontroll

Kärnkraftinspektionen skall hållas fortlöpande in-
formerad av kraftföretaget om kärnkraftverkets drift
och alla avvikelser från normala förhållanden rap-
porteras J till inspektionen. Om denna bedömer att
några omständigheter kan äventyra säkerheten i
kärnkraftverket kan den beordra lämpliga åtgärder,
t ex sänkning av effektnivån eller stoppande av
driften. De flesta avvikelser från normal drift och
de åtgärder som skall följa på dem är dock redan
intäckta av de regler och rutiner som fastställts
för kraftverkets drift.

Genom inspektioner på plats och genom analys av
de rapporter som kraftföretaget måste ställa till
kärnkraftinspektionens förfogande förvissar sig
denna om att givna föreskrifter följs. Kärnkraft-
inspektionen har däremot inte till uppgift att
själv utföra provning eller annan fysisk kontroll
av kärnkraftverket eller delar av detta. Det är
kraftföretaget som har ansvaret för att valet av
komponenter och uppförandet av anläggningen sker
på ett sådant sätt at de krav som kärnkraftinspek-
tionen ställt blir uppfyllda. Kärnkraftinspektionens
föreskrifter innehåller vidare krav på officiell
provning av vissa system och komponenter.

2 KÄRNKRAFTVERK

2.1 Allmänt

Under fjärde kvartalet har endast åtta av de
nio idrifttagna verken varit i kontinuerlig
produktion. Det nionde, Ringhals 3, togs ur
drift den 20 oktober. En detaljerad redogörelse
för det inträffade lämnas i rapporten under mot-
svarande kapitel.

Den tionde reaktorn - Ringhals 4 - är färdig-
byggd och förberedelser har påbörjats för att
starta den icke nukleära provdriften. Kärn-
kraftdrift beräknas ske under 1982.

Arbeten pågår vid den elfte och tolfte reaktorn,
Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Färdigställandet
beräknas till 1985.

2.2 Störningar under kvartal 4

I tabell 2 anges för de sju aggregat, som varit
i kommersiell drift, hur stor andel av den totala
tiden de varit i drift, andelen producerad elkraft
av maximal möjlig produktion, antal timmar stille-
stånd på grund av planerade avställningar resp
störningar samt antalet snabbstopp.

Antalet snabbstopp var under kvartalet samman-
lagt 9 stycken.



De störningar som presenteras med en närmare be-
skrivning i denna del av ra sporten är ett urval
av dem som har inträffat unc T kvartalet. De är
sådana som av kärnkraftinspektionen har bedömts
vara särskilt intressanta, antingen på grund av
att de haft en allvarligare karaktär än de övriga
eller därför att de kan tjäna som exempel på de
typer av driftstörningar som kan förekomma.



TABELL 1 SVENSKA KÄRNKRAPTAGGREGAT >t:e KVARTALET

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark 1

Forsmark 2

Forsmark 3

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

(Oskarshamn 3

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Ringhals k

Reaktor-
typ

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

PWR

PWR

PWR

Termisk
effekt, MW

1 700

1 700

2 700

2,700

3 000

1 375

1 700

3 000

2 270

2 1*1*0

2 783

2 783

Elektrisk effekt
brutto/netto, MW

590/570

590/570

9UO/9OO

91*0/900

1 100/1 060

1*60/1*1*0

590/570

1 100/1 060

780/750

81*0/800

960/900

960/900

Bränsleladdning
Ar

75

76/77

80

80

85

70

71*

85

7U

7U
80

82

Kommersiell
drift
År

75

77

81

81

85

72

75

86

76

75

81

82

Total elproduktion
brutto, MWh, inkl
kvartalU

22 337 759

17 927 529

6 311 876

2 905 71*7 *

25 258 721*

26 277 623

2l* 221 722

29 396 898

3 1*30 901

Utnyttjnings-
faktor %
totalt

66.U

77.0

76.9

86.2*

63.1

70.1

56.3

56.9

2U.1

BWR = kokarreaktor

PWR = tryckvattenreaktor
Bruttoproduktion x 100

Utnyttningsfaktor = - .. _ . —:—T . ..
Generatoreffekt x kalendertid

Räknas från tidpunkt för kommersiell drift



TABELL 2

Total tid U:e kvartalet 1981 2 208 timmar

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark .1

Forsmark 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Totalt

I drift % av
total tid

9̂

81

98,77

100

97

99

55

88

12

Utnyttj-
ningsfaktor %

91

77

95,1

9̂ ,9

95

96

1*6

81*

11

Stillestånd, timmar
på grund av

revision/pla-
nerad avställning

386

10

888

1 281*

störningar

12U

1*3

17

71

25

138

129

1 91*7

2 I+9U

Antal snabbstopp

3

1*

2

9



2.2.1 Barsebäck 1 (Bvt 1)

Vid periodskiftet var aggregatet under uppgång efter
ett tidigare snabbstopp. Den fortsatta driften under
perioden kan betecknas som lugn och med få stör-
ningar. Dock ställde stormen mot slutet av november
till problem bl a i 400 kV-ställverk.

I samband med stormen och därmed höga saltbelägg-
ningen på" isolatorer i 400 kV-ställverk kunde ren-
spolning inte utföras utan att generatorn fasades
från nätet. Vid äterinfasning efter spolning upp-
stod fel på generatorbrytaren varför effektreduce-
ring fick göras. Samtidigt felfungerade en sidoven-
til till inre skalventil i huvudångledning 3 med
följd att nedgång till kall avställd reaktor gjordes.
Under avställningen utfördes bl a ultraljudkontroll
av generatorns rotorkapslar. Som ytterligare en följd
av stormen blåste avlastningsluckor i reaktorhallen
sönder, se sep redogörelse.

Inga snabbstopp inträffade under perioden.

Vid inspektion av driftpersonalen upptäcktes kväv-
gasläckage från en röranslutning mellan en kvävgas-
tank och en snabbstoppsventil på grupp 9 i det hyd-
rauliska systemet för drivdonen. Läckageprov med
såpvatten gjordes på samtliga motsvarande röranslut-
ningar både på Bvt 1 och Bvt 2. På Bvt 1 upptäcktes
inget läckage, Bvt 1 hade dock ytterligare en rör-
anslutning med läckage (grupp 10). Efter nedkapning
av röret och penetrantprovning på insidan, konsta-
terades sprickindikationer. Skadade rör har skickats
till ASEA-ATOM för laboratorieundersökning. Pene-
trantprovning av rörets insida utföres på samtliga
grupper och utbyte av rör utföres om sprickor indi-
keras.

2.2.2 Barsebäck 2 (Bvt 2)

Den 17 oktober gjordes första infasningen till nätet
och därmed var den första 18-månaders driftcykeln in-
ledd. Den fortsatta driften under perioden har varit
lugn med undantag av liknande störningar p g a storm
som drabbade Bvt 1 (se sep redogörelse).

Inga snabbstopp inträffade under perioden.

Partiklar som lossnat från kondensor- och kondensat-
systemet vid uppstart efter revisionsavställning or-
sakade nedsmutsning av flödesmätarna i system för
kondensatrening. Rengöring och genomspolning fick
göras för att säkerställa att flöde verkligen erhålls
genom samtliga mätare.
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Vid periodiskt prov av en pump i borinsprutningssyste-
met erhölls låg nivå i bortanken p g a felaktigt
läge på dränageventil. Tanken fylldes upp med icke
borerat vatten varför borhalten blev för låg. Ny
borlösning blandades och provinstruktion komplette-
ras med kontroll av läge för dränageventil innan
prov påbörjas.

Barsebäck 1 och 2

Vindskadade avlastningsluckor vid Barsebäcksverket

Under ihållande stormbyar på över 30 m/s med rakt väst-
lig riktning bildades undertryck på östra sidan av
reaktorbyggnaden. Detta hade som följd att de fyra
avlastningsluckor som finns på denna sida öppnade
och stängde ett antal gånger varvid infästningarna
slogs sönder och luckorna föll av. Bvt 1 var vid
detta tillfälle avställd. Bvt 2 som var i full effekt-
drift fick tas till kall avställning p g a att de
säkerhetstekniska föreskrifternas kray om tillsluten
reaktorbyggnad ej uppfylldes.

De aktuella avlastningsluckorna har som uppgift att
fungera som en slags säkerhetsventil vid övertryck i
reaktorbyggnaden tillsammans med ytterligare 6 st
luckor som finns på den norra sidan. ASEA-ATOMs
förnyade beräkningar och analys av blåsvägar och
avlastningsareor visar att en avbläsningsarea av
min 20 m2 är acceptabelt. Anledning till detta resul-
tat är att till reaktorhallen och lyftschakt anslut-
na korridorer och rum utnyttjas som kompressionsvo-
lymer. I och med detta kunde man tillåta att en tät
plåtkonstruktion ersatte de bortblåsta luckorna, efter-
som man med de kvarvarande luckorna erhåller en av-
blåsningsarea av 24 m2. utredning pågår med syfte
att få fram en ny luckkonstruktion som skall förhind-
ra ett upprepande av det inträffade. Nya luckor skall
vara på plats senast till nästa revisionsavställning
(RA-82).

Avfallsanläggningen vid Barsebäcksverket

Sydkraft AB har inkommit med en ansökan om att få
bygga ut det s k AB-lagret vid Barsebäcksverket
d v s det lager där radioaktivt avfall ingjutet i
bitumen (asfalt) förvaras. Ansökan omfattar även
byggandet av ett förråd för lågaktivt avfall.

•51



2.2.3 Forsmark 1

Aggregatet har under kvartalet drivits med full effekt.
Tre snabbstopp har inträffat under perioden. Det första
snabbstoppet, den 23 oktober, orsakades av obefogad ut-
lösning av tryckvakter i turbinhallen. Den första gene-
ratorn infasades efter 17 timmar och den andra efter
20 timmar. Den 25 oktober uppnåddes 100 % effekt.

Det andra snabbstoppet ägde rum den 19 december, då
ventil nr 2 i huvudångsystemet felaktigt stängdes
i stället för ventil nr 4 p g a utelämnad ånglednings-
märkning i pulpeter. Ångledningarna är nu märkta. Samma
dag vid värmning av reaktorn inträffade ytterligare
ett snabbstopp p g a utebliven automatisk uppkoppling
av två mellaneffektdetektorer.

Den 17 oktober utfördes det periodiska provet av skal-
ventiler, varför effekten reducerades till 75 %.

Ett läckage i en avställningsdränering på en mellanöver-
hettare orsakade att en generator togs ur drift 26 oktober,
Reparation av avställningsdränagerör utfördes samma dag.

Planerat ventilprov och kalibrering av tryckvakter i
turbinhallen utfördes den 7 november, 20 november samt
6 december, varvid effekten reducerades till 60, resp
70 %. Under effektnedgången den 7 november åtgärdades
även läckaget i mellanöyerhettningssystem.

I övrigt har reaktorn fortfarande höga halter radio-
aktiva föroreningar i vattnet som korrosionsprodukter
från bränslekapsling och boxar. Vidare har den ut-
gående ångan till turbinen högre fukthalt än normalt,
som på sikt kan leda till förhöjd aktivitet vid re-
visionsarbeten i turbinen. Utredning och försöksverk-
samhet pågår för att lösa problemen.

2.2.4 Forsmark 2

Perioden inleddes med lugn drift vid 100 % effekt fram
till den 10 september, då effektnedgång till 40 % för
sekvensbyte företogs. Vid en effektredukt.ion löste en ge-
nerator ut för jordfel i rotorn. Den 10 oktober på-
börjades effektuppgången och 100 % uppnåddes igen den
16 oktober.

Den 27 oktober togs en turbin ur drift under 26 timmar
för åtgärd av oljeläckage i turbinens reglersystem.
Därefter full effekt fram till den 31 oktober då den
andra turbinen togs ur drift under 16 timmar för åt-
gärd av läckage i mellanöverhettningssystemet. Gene-
ratorn fasades in igen den 1 november.

Den 6 november avställdes en turbin för åtgärdande av
läckage samt kalibrering av nivåvakter. Under kvartalet
har inget snabbstopp inträffat.

Vid periodens slut stoppades en turbin p g a ångläckage
i mellanöverhettare samtidigt utfördes även byte av
koppling till huvudkylvattenpump.
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Avfallsanläggningen vid Forsmark

Vid två tillfällen har "glödbränder" inträffat i den
torkanläggning för jonbytarmassor som finns i anslut-
ning till avfallsanläggningen för Forsmark 1 och 2.
Anläggningen var under provdrift och radioaktiviteten
i jonbytarmassorna var låg. Vid mätningar kunde per-
sonalen inte konstatera någon spridning av aktivitet.
Inspektionen har inte tillåtit fortsatt drift av an-
läggningen i avvaktan på beslut om vilka åtgärder som
behöver vidtagas.

Inspektionen pekar dessutom på nödvändigheten av en
utredning som visar att bränder motsvarande dessa som
inträffat i avfallsanläggningen för Forsmark 1 och 2
inte kan uppkomma. Utöver det ställer inspektionen nya
krav på ändringar i tekniska system och begär vidare
viss kompletterande redovisning.

Kärnkraftinspektionen har granskat en preliminär sä-
kerhetsrapport för avfallsanläggningen vid Forsmark
3. Inspektionen har inga principiella invändningar
mot de föreslagna tekniska lösningarna.

2.2.5 Oskarshamn 1

Kvartalet präglades av lugn drift vid full effekt.
Endast en nedgång till kall reaktor skedde.

Den 6 november avställdes aggregatet för byte
av turbinens smörjolja, rengöring av oljekylare och
åtgärdande av läckage i ventilen i nedblåsningssys-
temet. Återstart ägde rum den 10 november.

Vid periodiskt prov den 10 november av 01:s ena
diesel, startade denna. inte. Orsak var fel på för-
värmarsystemet till dieselns kylvatten. Motorvär-
maren byttes ut, årlig kontroll av funktionen av
lågtemperaturlarmet infördes. Under kvartalet har
ytterligare en felfunktion på förvärmaren med kring-
system inträffat och det föranledde utbyte av ett
visarinstrument.

2.2.6 Oskarshamn 2

Förutom en planerad varm avställning karaktärisera-
des perioden av lugn drift vid full effekt.

Vid avställningen den 4 december vidtogs en del
smärre ingrepp på aggregatet bl a åtgärdades en
ventil som ingår i läckageuppsamlingssystemet för
ångledningarnas skalventiler. Återstart skedde den
6 december.
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2.2.7 Ringhals 1

Aggregatet var vid periodens början avställt för
revision. De dominerande arbetena under revisionen
har varit utbyte av T-stycken, ventiler och rör-
ledningar i resteffektkylsystem och matarvatten-
system, omtubning av kondensorerna 11 och 12 och
bränslebyte.

Den 1 november kördes reaktorn kritiskt för start
av nukleär värmning.

Den 2 november snabbstoppade reaktorn p g a stör-
ningar i renshus. Huvudkylvattenpumparna stoppades
manuellt. Svallvågen härav trängde in i turbininne-
slutningen genom en icke återmonterad inspektions-
lucka med A-isolering (bl a angledningsavstängning}
som följd. Luckan stängdes och bultades. Detta in-
går numera i startinstruktionen. Vid funktionsprov
av avblasningssystemets 314-ventiler brast spräng-
blecket i 314 V1. Felorsaken var lågt åtdragnings-
moment. Samtliga sprängbleck byttes efter 4 års
drift.

Nukleär värmning påbörjades den 4 november. Före-
skrivna prov utfördes och effektdrift påbörjades.

Den 9 november inträffade snabbstopp i samband med
justering av LPRM-kanaler (neutronmätning)• Vid åter-
start kärvade drivdon för styrdon 151. Ett svarv-
spånsliknande föremål hittades i drivdonets axel-
tätning. Detta orsakade utlösning av drivdonets slir-
skydd. Styrdonet kördes till önskat läge genom att
veva det manuellt. Drivdonet byttes ut mot ett nytt
don. Samtliga drivdons effektförbrukning kontrollerades
och fanns vara utan anmärkning, vid snabbstoppet
fungerade scramfunktionen med det hydrauliska systemet
för drivdonen utan anmärkning. Drivdonet till
styrdon 151 servades ej under senaste revision.

Den 11 november påbörjades åter effektdrift. Vid
uppgång till 100 % effekt höjdes effekten i steg
av 2,5 % var fjärde timme p g a nytt bränsle.

Den 18 november erhölls ett kortvarigt aktivitets-
utsläpp i skorstenen, vilket indikerar bränsleläcka.
Effekten reducerades till 95 %. Efter.något dygn hade
skorstensaktiviteten stabiliserat sig på 1600 p/s.

Den 27 november inträffade snabbstopp i samband med
jordfelssökning i ställverket.

Den 28 november påbörjades effektuppgång till 95 %.
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2.2.8 Ringhals 2

Vid periodens början kördes aggregatet med 50 %
effekt. Turbin 21 var avställd för arbeten på tur-
binens ångavtappningssystem. Då åtgärderna på tur-
bin 21 var klara fasades den in på nätet den 4 ok-
tober. 100 % effekt uppnåddes följande dag.

Den 9 oktober tas turbin 22 ur drift för åtgärd
av avtappningsångledningar enligt plan. Effekten
reducerad till 50 %.

Efter avslutade arbeten på turbin 22 fasades den in
den 22 oktober.

Den 23 oktober påbörjades effektreduktion och senare
kördes aggregatet ned till kall avställning p g a
dålig vattenkemi i systemet för totalavsaltat vatten.
Orsaken var syragenombrott i totalavsaltningsanlägg-
ningen p g a en läckande ventil. En konduktivitets-
mätare har kopplats in för att undvika dylika hän-
delser.

Efter dränering och uppfyllning av samtliga ånggene-
ratorer påbörjades uppstart och full effekt uppnåddes
den 27 oktober.

Den 2 november inträffade snabbstopp i samband med
överslag i 400 kV-ställverk p g a saltbeläggning.
Båda 400 kv-matningarna avbröts. Detta innebar att
reaktorkylpumparna stoppade. Reaktorns kylning sker
med hjälp av självcirkulation och blåsning över tak
från ånggeneratorerna. Dumpning till turbinkondensor
är ej möjlig om H-skenorna är spänningslösa, emedan
huvudkylvatten-, kondensat- och mavapumpar är utslag-
na. 130 kV-matningen var tillgänglig och kopplades in.
Efter ca 15 min var H-skenorna spänningssatta. Sta-
bilt driftläge uppnåddes inom en timme och återstart
påbörjades samma dag.

Den 5 november snabbstoppade reaktorn från full effekt.
Orsaken var att en testswitsch låg i fel läge under
pågående felsökning på reaktorns säkerhetssystem.

i

Den 6 november var reaktorn åter uppkörd till full
effekt.

100 % effekt kördes fram till den 15 november,då turbin 21
togs ur drift p g a läcka i statorkylare.

Följande dag togs turbin 21 åter i .drift och 100 %
effekt hölls perioden ut.
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Pr o m den 3 december kördes aggregatet med 100 %
effekt fram till den 17 december då snabbstopp in-
träffade p g a .en havererad motorkylare på en huvudkyl-
vattenpump. Pumpen stoppades manuellt från kontroll-
rummet då man observerade ökad strömförbrukning.
Ytterligare tre pumpar stoppade med turbinsnabb-
stopp och dumpförbud som följd. Orsaken till pump-
stoppen var igensatt oljefilter. Den havererade
pumpen skall demonteras för undersökning och re-
paration. Motorhaveriet redovisas i kommande under-
hål 1 s rapport .

Aggregatet återstartades samma dag och" fr o m den
24 december kördes aggregatet med 100 % effekt till
periodens slut.

2.2.9 Ringhals 3

Vid kvartalets början var aggregatet avställt för
åtgärder på matarvattensystemet samt byte av tät-
ningar på reaktorkylpumparna. Den 11 oktober
var aggregatet tillbaka i full drift.

Den 20 oktober konstaterades läckage mellan primär-
och sekundärsidan i ånggenerator 1. Mätningar av
litiumhalten i ett prov från vattnet i ånggene-
rator 1 visade ett läckage på 14.4 m3/d, vilket
överskred det tillåtna värdet enligt de säkerhets-
tekniska föreskrifterna, varvid beslut om nedgång
till kall avställning fattades. Beräkningar base-
rade på mätningar av aktiviteten i vattnet och
i ejektoravsugen gav ett värde på läckaget som låg
utöver det tillåtna. Den till atmosfären utsläppta
aktivitetsmängden, p g a tubläckaget, angavs av mät-
gruppen till 4 % av kontinuerligt tillåtet utsläpp.

P g a de mättekniska procedurerna konstaterades att
två personer ur mätgruppen hade fått kontaminerade
kläder, händer och hår. Dessa båda fick varsin jod-
tablett för säkerhets skull. Vid helkroppsmätning
detekterades spår av ädelgaser, troligtvis från hå-
ret, till en aktivitet av 75 Bq, vilket är försum-
bart.
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Efter det att aggregatet hade kylts ned intogs kall
avställning den 22 oktober kl 02.40 och därefter
dränerade man och tog bort inspektionsluckan på den
läckande ånggeneratorn för att möjliggöra dels vi-
suell inspektion, dels s k virvelströms-test. Den
visuella inspektionen utfördes av en amerikansk grupp
från Westinghouse och virvelstromstesten utfördes av
en amerikansk firma, Zetec. Det framkom vid dessa
undersökningar att det förelåg hål i en tub samt att
ett 60-tal tuber hade blivit utsatta för materialav-
nötning. Vid fortsatta undersökningar av ånggenera-
torerna 2 och 3 visade dessa att materialavnötning
hade skett i samma utsträckning som i ånggenerator
1, med det undantaget att det i dessa båda ånggene-
ratorer ej förekom hål i någon tub. För att få en
noggrannare undersökning av de uppkomna skadorna,
togs två tuber ut ur ånggenerator 1 och kapades i
lämpliga längder, som skickades dels till Westing-
house's forskningscenter i Pittsburg, USA, dels
till Studsvik.

Det framgick senare av dessa undersökningar att ska-
dorna var belägna i förvärmarSektionen och närmare
bestämt i de delar av tuberna där stödplåtarna var
belägna. På ett tidigt stadium stod det klart att
skadorna uppkom p g a att tuberna vibrerade kraf-
tigt till följd av matarvattnets kraftiga inström-
ning i förvärmarsektionen.

SKI informerade NRC, den amerikanska kärnkraftmyn-
digheten, om de i Ringhals 3 uppträdande tubeffek-
terna. SKI underrättade även de länder vilka hade
samma, eller liknande, typ av ånggeneratorer om de
uppkomna skadorna och att dessa utvecklats under en
mycket kort drifttid, ca 3 000 ekvivalenta full-
effekttimmar. I ett brev, daterat 5 november, upp-
manade SKI Statens Vattenfallsverk att, p g a de tub-
defekter som uppstått i Ringhals 3, inkomma med en
utförlig rapport om den inträffade händelsen samt
vad som skall göras för att lösa de problem som är
förknippade med matarvattenledningen och ånggenera-
torerna.

SKI önskade även att resultat från tidigare vibra-
tionsmätningar i ånggeneratorernas förvärmarsektioner
och matarvattenledningar skulle redovisas. I ett
tillägg till detta brev önskade SKI dessutom en redo-
visning av följande:



14

Vilka åtgärder som kommer att föreslås för
övriga innehavare av samma eller liknande
typer av ånggeneratorer som Ringhals 3?

II Varför leverantören för ett 10-tal leveranser
infört inmatning av matarvatten i ånggenera-
torns nedre del för att sedan återgå till in-
matning i övre del, vilket var fallet före?

III Om de instruktioner och den utbildning som ges
till personalen skulle varit tillräckliga vid
multipla tubbrott i en eller flera ånggenera-
torer?

Svar på dessa frågor lämnades av SV vid ett samman-
träde med SKI den 9 december.

Statens vattenfallsverk inkom den 4 december till SKI
med en ansökan om tillstånd för pluggning av ånggene-
ratortuber och gjorde i kombination med detta en munt-
lig föredragning. Ytterligare en föredragning gjordes
gemensamt av SV och Westinghouse den 9 december. Det
material som SV inlämnade granskades och i ett brev
till SV, daterat den 17 december, avslog SKI SV:s
ansökan med motiveringen att den var grundad på en
ofullständig säkerhetsanalys av riskerna för ytter-
ligare tubskador. Granskningen är redovisad i en
särskild granskningspromemoria, vilken vid ett samman-
träde i slutet av december diskuterades med SV och
där SKI redogjorde för de oklarheter som skall be-
handlas ytterligare innan en ny granskning kommer att
ske.

Vid detta möte presenterade även SV de modellför-
sök som hade genomförts, samt de prov som kommer
att genomföras i början av 1982 vid försöksanlägg-
ningen i Älvkarleby. En försöksrigg är uppmonterad
där för . att mäta de vibrationer som uppträder
i förvärmarsektionen vid olika vattenhastigheter.
Ett gemensamt studiebesök har genomförts i Älv-
karleby i början av januari.

Aggregatet var fortfarande ur drift vid kvartalets
utgång.



15
2«3 Grafisk beskrivning av inträffade störningar

Störningarna under kvartalet visas översiktligt på
följande blad. Diagrammen visar också hur stor del
av kraftverkens nominella effekt som uppnåtts (som
medeleffek per dag). Dessa effektkurvor har med-
tagits för att illustrera driftstörningarnas krak-
tär och följder.

Störningarna har karaktäriserats med följande beteck-
ningar:

•
Störning i reaktor eller reak-
torn jälpsystem

Störning i turbin, generator
\/ eller andra system utan nukleär

karaktär

O Störningar som orsakat eller kunde
orsakat nedsättning av funktion
hos system med betydelse för
säkerheten (är till sin huvud-
karaktär någon av de två före-
gående typerna)

Avsiktligt driftstopp eller av-
5 siktlig effektsänkning för prov-

ning, underhåll, bränslebyte
o dyl eller på grund av minskat
behov av eleffekt

M Störning orsakad av mänskligt
felhandlande

Vid varje markering i diagrammet har angivits datum
för störningen.

Kraftverkens elektriska bruttoeffekt (motsvarande
100% i diagrammet) är:

Barsebäck 1 590 megawatt
Barsebäck 2 590 "

Porsmark 1 940 '.'
Porsmark 2 940 "

Oskarshamn 1 460 "
Oskarshamn 2 590 "

Ringhals 1 780 "
Ringhals 2 840 "
Ringhals 3 960 "

För samtliga aggregat redovisas den uppnådda effek-
nivån som medeleffekten under ett dygn. Det betyder
att exempelvis ett snabbstopp som medfört att effek-
ten under en del av dygnet har varit noll inte med-
fört en markering av noll effekt i diagrammet efter-
som aggregatet levererat elektricitet under resten
av dygnet.
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3 FORSKNINGSREAKTORER SAMT HANTERING, FÖRVARING OCH
TRANSPORT AV KLYVBART MATERIAL

3.1 Säkerhet vid Studsvik Energiteknik

I Studsvik finns dels två forskningsreaktorer, R2
och R2-0 med 50 resp 1 MW termisk effekt, samt en
del laboratorieverksamhet och förvaring av uran och
plutonium i både obestrålad och bestrålad form.
Förutgm vid forskningsreaktorerna hanteras inte
detta material i större omfattning utan det är
huvudsakligen fråga om förvaring.

Koncessionen för de båda reaktorerna R2 och R2-0
gick ut den 31 december 1982. I sitt yttrande till
regeringen över Studsviks ansökan om tillstånd för
fortsatt drift av reaktorerna tillstyrkte inspek-
tionen fortsatt drift av R2-0, medan fortsatt drift
av R2 avstyrktes. Skälet till avstyrkan är att, en-
ligt en till SKI ingiven dokumentation, materialet
i reaktortanken genom försprödning fått sämre håll-
fastegenskaper .

3.1.1 Störningar vid Studsvik Energiteknik

Under kvartalet har ingen störning rapporterats
avseende säkerhet vid drift av forskningsreaktorerna
R2 eller R2-0. Inte heller har någon störning rappor-
terats avseende kriticitetssäkerhet eller radiologisk
säkerhet för omgivningen vid någon anläggning i
Studsvik där klyvbart material hanteras eller för-
varas.

3.1.2 Avfallsförvaring vid Studsvik Energiteknik AB

Kärnkraftinspektionen har i skrivelse den 6 oktober
1981 meddelat tillstånd för Studsvik Energiteknik
att montera ned forskningsreaktorn R1 vid Drottning
Kristinas väg, Stockholm. Arbetet innebär en full-
ständig nedläggning d v s nedmontering av radioakti-
va delar och transport av dessa delar till Studsvik,
där de tas omhand och förvaras.

3.2 Säkerhet vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

Vid ASEA-ATOMs bränslefabriker utanför Västerås till-
verkas kärnbränsle till kärnkraftverk av både
kokar- och tryckvattenreaktortyp. Uran kommer till
anläggningen i form av uranhexafluorid (UFg) eller
urandioxid (U02). Under tillverkningsprocessen
förekommer även uranylnitratlösning (UNH) och
ammoniumuranylkarbonat (AUC) i stora kvantiteter.
Endast obestrålat och låganrikat uran förekommer vid
anläggningen.

Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att
ingen störning inträffar som kan hota den radio-
logiska säkerheten vid anläggningen eller i dess
omgivning. Denna uppgift utförs i samarbete med
statens strålskyddsinstitut.
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Det finns två olika typer av störningar.

1. Sådana som kan ge upphov till att människor får
in uran i kroppen. (Den externa strålningen är
låg). Konsekvenserna av sådana störningar utvär-
deras av statens strålskyddsinstitut.

2. Sådana som kan ge upphov till kriticitet (en
självupprätthållande nukleär kedjereaktion).

Riskerna som uppstår vid denna typ av störning kan
klassas enligt följande:

0 Inget uran inbT ändat

1 Små mängder uran inblandat

2 Större mängder uran inblandat men ingen väsent-
ligt ökad kriticitetsrisk

3 Större mängder uran inblandat och väsentlig
kriticitetsrisk skulle uppstå om operationen
ifråga fortsatt

4 Kriticitet nära att uppkomma

5 Kriticitet har uppkommit

Orsakerna till störningarna klassas enligt följande:

' A Slarv

B Oklara instruktioner

C Otillräcklig utbildning

D Felaktiga instruktioner

E Mekaniska fel, funktionsfel

Begreppet störning används här i mycket vid bemär-
kelse. Således inkluderas även sådan bedömningsfel
som görs av anläggningsinnehavaren och av kärn-
kraftinspektionen under förutsättning att de inte
upptäcks innan drift påbörjas. En potentiell stör-
ning vars konsekvenser inte skulle accepteras och
som i) te identifierats av anläggningsinnehavaren
eller av kärnkraftinspektionen innan drift påbörjas
är därför i sig själv en störning.

Inspektionen förutsätter inte att alla potentiella
stfrningar är identifierade vid tillståndsgivningen
utan fortsätter att söka sådana även under driften.
Som en konsekvens av detta ställer inspektionen
krav på stora säkerhetsmarginaler mot kriticitet
vid alla operationer vid bränslefabrikerna.
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3-2'1 Störningar vid AB ASEA-ATOMs bränsl-afabrik

Under kvartalet har ingen rapportervärd störning
avseende säkerheten vid drift inträffat vid bränsle-
fabriken .

3.3 Säkerhet under transporter

Varje år utförs hundratals urantransporter och ett
fåtal plutoniumtransporter. Den övervägande delen
av antalet transporter gäller obestrålat material.
Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att
kriticitet eller annan störning som kan hota den
radiologiska säkerheten inte inträffar. Arbetet
utförs i samarbete med statens strålskyddsinstitut.

3.3.1 Störningar under transporter

Inga störningar har noterats avseende transportsä-
kerhet.

4. VATTENFALLS INNEHAV AV ÄGESTA-REAKTORN

Statens vattenfallsverk har i skrivelse den 12 augusti
1981 till statens kärnkraftinspektion ansökt om till-
stånd att fortsättningsvis inneha den nedlagda kärn-
reaktorn vid Agesta kraftvärmeverk. Kärnkraftinspek-
tionen har i sitt yttrande till regeringen den 22 no-
vember 1981 ställt sig positiv till vattenfallsver-
kets ansökan.



RÄTTELSEBLAD TILL

KVARTALSRAPPORT FRÄN STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
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Ee två första styckena på sid 12 skall tillhora

kapitel 2.2.7 (sid 10) om Ringhals 1 och skall

där"inplaceras som sista stycken.


