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KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS UPPGIFTER MED AVSEENDE PÄ
KÄRNKRAFTVERK

Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet en-
ligt atoraenergilagen (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 skar 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 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 första kvartalet 1982 har endast åtta av de nio
idrifttagna verken varit i kontinuerlig produktion.
Det nionde verket, Ringhals 3, har varit ur drift se-
dan den 20 oktober 1981 (se kvartalsrapport 4/81).

Vid det tionde kärnkraftverket, Ringhals 4, har fort-
satta förberedelser för provdrift pågått.

Uppförandet pågår av det elfte och tolfte kärnkraft-
verket, Oskarshamn 3 och Forsmark 3, vilka beräknas
vara färdigställda till år 1985.

2.2 Störningar under kvartal 1

I tabell 2 anges för de nio aggregat, som är i kommer-
siell drift, hur stor andel av den totala tiden de va-
rit i drift, andelen producerad elkraft av maximalt
möjlig produktion, antal timmar stillestånd på grund
av planerade avställningar respektive störningar samt
antalet snabbstopp.

Antalet snabbstopp var under kvartalet nio stycken.

Den allvarligaste störningen under kvartalet var branden
i turbinen i Oskarshamn 1 (se vidare kapitel 2.2.8).
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TABELL 1 SVENSKA KÄRNKRAFTAGGREGAT 1 : a KVARTALET 1982

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 Ul*0

2 783

2 783

Elektrisk effekt
brutto/netto, MW

590/570

590/570

91*0/900

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
71*
80

82

Kommersiell
drift
Ar

75

77

81

81

85

72

75
86

76

75
81

82

Total elproduktion
brutto, MWh, inkl
kvartal 1/82

23 1*91* 913

19 15I+ kk6

8 777 360

1* 865 073

-

25 711 702

27 531* 780
•

25 8U7 188

30 850 795

3 1*30 901
-

Utnyttjnings-
faktor %
totalt

67
78

82

81

-

63

71
-

58 -

58

13
-

BWR = kokarreaktor

PWR s tryckvattenreaktor
Bruttoproduktion x 100

Utnyttningsfaktor = G e n e r a t o r e f f e k t x kalendertid

Räknas från tidpunkt för kommersiell drift



TABELL 2

Total tid 1:a kvartalet 1982 2 159 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

93

98

100

99

47

100

99

80

0

Utnyttj-
ningsfaktor %

91

96

98

97

U6

99

96

80

0

Stillestånd, timmar
på grund av

revision/pla-
nerad avställning

3U

16

7̂ 3

793

störningar

152

6

11

182

1U

U21

2 159

2 959

Antal snabbstopp

2

1

2

3

1

9



2.2.1 Barsebäck 1

Aggregatet inledde perioden med full effektdrift. Ett
snabbstopp inträffade den 7 januari. Orsaken var en
igensättning av en ledning i golvdränagesystem 345.
Denna skulle renspolas, men på grund av oklarhet om var
stoppet var beläget gjordes renspolningen i fel rum.
Detta hade som följd att vatten trycktes upp i intill-
liggande rums golvbrunn, fyllde golvvakten och utlöste
därmed snabbstoppsvillkoret. Vid den nukleära värm-
ningen efter snabbstoppet erhölls ytterligare ett snabb-
stopp när man inte hann med att skifta mätområde på
neutronflödesmätarna.

I slutet av januari konstaterades läckage i generator-
rotorn. Nedgång till kall avställd reaktor gjordes. Den
läckande rotorn demonterades och skickades till Asea-
Atom för reparation. Reservrotor monterades och kommer
att vara i drift fram till revisionsavställningen i som-
mar, då ordinarie rotor återmonteras.

I samband med A-isolering, som innebär stängning av skal-
ventiler för att isolera inneslutningen från omgivningen ,
och uppstart av gasturbinerna, löste en turbin ut p g a
höga vibrationer. Balansering av gasturbinen utfördes
och provkörning efter denna har visat på ett gott re-
sultat.

Vid starten av avblåsningssystem 314 vid snabbstoppet
gick inte ventil V49 mot stänga-riktning. På grund av fel
i lägesindikeringen för ventilen har denna gått för
långt i öppna-riktningen. När ventilen skulle stänga lös-
te den därför ut på överström, vilket medförde att man
fick övergång från automatisk till manuell manövrering.
Ventilen fortsatte därför att blåsa ånga till bassängen
innan driftpersonalen uppmärksammade förhållandet och
stängde ventilen manuellt. Tryck i reaktortanken nådde
som lägst 54 bar på grund av avblåsningen.

Vid periodiskt prov av drivdon upptäcktes problem med
drivdon D23 genom att stav-ute-indikering uteblev. För
att verifiera att inkörning var möjligt gjordes prov
med körning av drivdonets hela slaglängd. Resultatet
gav normal effektförbrukning och återkommen stav-ute-
indikering.



2.2.2 Barsebäck 2

Aggregatet inledde perioden med ett snabbstopp den 3
januari. Ett stort luftuttag orsakade en trycksänkning
i tryckluftsystemet. Detta i kombination med kärvande
reducerventiler i turbinens instrument-luftsystem med-
förde att en tryckvakt i styrluftledningen till turbi-
nens brandskyddsventil indikerade lågt tryck och stop-
pade kraftoljepumparna. Utebliven kraftoljematning till
turbinens hydraulventiler fick dessa att långsamt stänga.
Reaktortrycket ökade. Därmed erhölls ökat neutronflöde,
vilket utlöste snabbstoppet. Efter detta har driften
varit lugn vid full effekt perioden ut.

Dieslar för hjälpkraftbehov har rapporterats icke drift-
tillgängliga vid två tillfällen under perioden. Vid ena
tillfället var felorsaken en läckande backventil som med-
förde att vid funktionsprov av kylsystem för diesel ej
något tryck och flöde erhölls från pump nr 2. Genom en
uppfyllning av vatten i systemet kunde normalt tryck och
flöde erhållas. Vid andra tillfället konstaterades vid
driftronderingen ett oljud som härleddes till en pump i
kylvattensystemet. Pumpen demonterades, varvid framgick
att pumpaxeln var krokig. Byte av pumpaxel gjordes och
i samband därmed byte av lager och pumphjul.

Vid olika tillfällen har normal utkörning enligt styr-
stavssekvens omöjliggjorts för drivdon D22. Upptäckts-
sättet har varit att indikering som anger kolvrörets ab-
soluta läge uteblivit genom att kolvröret separerat från
drivmuttern under utkörning. Inkörning av D22 har kunnat
göras utan anmärkning vilket har verifierats genom prov
och även vid snabbstoppet den 3 januari.

Som en fortsättning av penetrantprovning 'av röranslutning
till kvävgastank i det hydrauliska systemet för drivdon
(se även kvartalsrapport 4/81) har nu även samtliga grup-
per för aggregat 2 provats. Inga sprickor kunde konsta-
teras i någon av dessa grupper. Totalt hittades 6 grupper
med sprickor, samtliqa dessa tillhörande aggregat 1 och
belägna i samma rum. I samband med penetrantprovningen har
även dränageventiler i systemet åtgärdats genom slipning
av säte och kägla.

Kärnkraftinspektionen har i yttrande till regeringen
tillstyrkt att det s k AB-lagret för hituneningjutet
radioaktivt avfall vid Barsebäcksverket får byggas ut.
Tillstyrkandet omfattar även ett förråd för lågaktivt
avfall.



2.2.3 Forsmark 1

Kvartalet präglades av lugn drift. Den 14 januari
stängde ej ett spjäll i elbyggnadens ventilations-
system, vid periodisk provning. Den 6 februari er-
hölls kortslutning på ett 6kV system på grund av kvar-
glömd jordning. Händelsen den 15 februari bestod i att
en ledning för manöverluft skadades med risk för bort-
fall av manöverluft. Den 19 februari upptäcktes att
varvtalsvakterna på hjälpmavasystemet felaktigt var ur-
kopplade. I samband med planerad effektnedgång den 13
mars löste turbin 11 ut.

2.2.4 Forsmark 2

Kvartalet präglades även här av lugn drift. Den 12 ja-
nuari startade ej ett dieselaggregat vid provkörning.
Den 21 januari fungerade ej ett delvillkor för snabb-
stopp. Ett snabbstopp inträffade den 1 februari på
grund av ett reläfel samtidigt som periodisk provning
pågick. En sprucken kylvattenslang orsakade den 2 feb-
ruari isbildning på en elskena. Den 25 februari tätades
en läckande kondensortub. Vid ett manöverprov den 11
mars öppnade ej en ventil till sprinklersystemet för
reaktorinneslutningen. "Lossdragning" av ventiler gjor-
des med större kraft, varefter den fungerade tillfreds-
ställande.

En av de fyra pumparna i kylsystemet för avställd reaktor
togs den 25 mars ur drift på grund av jordfel och er-
sattes med en reservpump.

2.2.5 Avfallsanläggningen för Forsmark 1 och 2

Kärnkraftinspektionen har i skrivelse till Forsmarks
Kraftgrupp AB, mot bakgrund av inträffade "glödbränder"
i torkdelen av bitumeningjutningsanläggningen, krävt att
beslut fattas som innebär att användningen av nuvarande
torkanläggning upphör. Forsmark Kraftgrupp AB har med-
delat att beslut fattats att den befintliga anläggningen
för ingjutning av använda jonbytarmassor och indunstar-
koncentrat skall tas ur drift och en ny anläggning upp-
förs. Den nya anläggningen beräknas kunna tas i drift
tidigast 1985. Kärnkraftinspektionen har i mars 1982
medgivit att ca 30 m lågaktiva massor gjuts in med den
befintliga anläggningen. Särskilda villkor har meddelats.

2.2.6 Slutförvar för reaktoravfall i Forsmark

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) har inlämnat en
ansökan om tillstånd enligt atomenergilagen att få upp-
föra och driva en anläggning för slutförvaring av reak-
toravfall i anslutning till Forsmarks kärnkraftstation.
Det radioaktiva avfall som avses föras till slutförvaret
kommer från samtliga svenska kärnkraftstationer och från
det centrallager för använt kärnbränsle (CLAB) som nu
uppförs i Simpevarp.



2.2.7 Oskarshamn 1

Vid två tillfällen under kvartalet skedde nedgång till
varm avställning; den 12 januari p g a gnistbildning
vid ena generatormatarens släpringar och den 11 februari
för undersökning av en koppling vid ena lågtrycksturbin.

Den 18 februari utlöstes manuellt turbinsnabbstopp. I
centrala kontrollrummet erhölls brandlarm från turbin-
innes lutningen och larm från temperaturövervaknings-
systemet för stigande temperatur i turbinutrymmet. Strax
efter kom även samlingslarm för ändrade turbinvibratio-
ner. På grund av dessa larm beslutade man att stoppa tur-
binen. Från det att brandlarmet kom tills turbinen utlös-
tes förflöt ungefär två och en halv minut. Som följd av
turbinstoppet snabbstoppade reaktorn automatiskt på hög
neutroneffekt.

Efter inspektion av turbininneslutningen och försök att
släcka branden med vatten, kontrollerades att ingen per-
sonal uppehöll sig alltför nära turbinen innan kolsyre-
systemet löstes ut. Branden var kvävd ca 30 min efter
utlöst brandlarm.

Undersökning av turbininneslutningen visade att olja
läckt ut från en spricka i en s k lyftoljeledning till
höger turbinlager. Från sprickan har olja sprutat ut och
dränkt in isoleringen till radialturbinens ångrör. Oljan
har upphettats och så småningom antänts.

Värmeutvecklingen har medfört lagerskador på ena turbin-
lagret och skador på tätningsytor i radialturbinen. Vi-
dare har en mindre mängd kablage till ångregler- och
snabbstängningsventiler skadats.

För att minska risken för ytterligare oljeläckage och
bränder i turbininneslutningen har backventiler instal-
lerats i turbinlagren runt radialenheten samt lyftolje-
rören dubblerats med kontrollerade avrinningsvägar.
Vidare har en genomgång och kontroll med avseende på
stagning av samtliga oljeförande rör utförts.

Det stod klart att sanering, uppröjning, inspektion
och åtgärder efter branden skulle ta flera veckor i
anspråk, varför 1982 års revisionsperiod tidigarelades.

Under revisionsperioden har bl a en omfattande genom-
gång av turbinen utförts; det skadade lagret har ersatts
och hela radialturbinen har bytts ut mot en reservenhet.



2.2.8 Oskarshamn 2

Kvartalet präglades av lugn drift vid full effekt.

Den 9 februari upptäcktes kylvattenläckage (från luft-
kylaren) samt oljeläckage (från oljekylaren) på 02:s
ena dieselaggregat. Efter ett par timmar var båda
läckagen åtgärdade.

Utbyte av ett kortslutet spänningsövervakningsrelä för
vattensprinklingen ägde rum den 1 mars. Orsaken var in-
stallation av ett felaktigt dimensionerat relä.
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2.2.9 Ringhals 1

Blocket var i drift med 100 % reaktoreffekt vid period-
skiftet fram till den 9 januari, då turbin TG12 löste ut
I samband härmed blev sugtrycket på matarvattenpumparna
för den andra turbinen för lågt. Partiellt snabbstopp lös-
tes manuellt och effekten sjönk till ca 20 % innan effekt-
uppgång påbörjades. TG12 infasades samma dag och den 10
januari uppnåddes 100 % effekt. Blocket kördes med 100 %
effekt fram till den 16 februari då reaktorsnabbstopp
inträffade. En säkerhetsventil i kyl- och reningssystemet
för bränslets förvaringsutrymme öppnade. På grund av ar-
bete i bränslebassängerna var systemets driftläggning an-
passat på ett speciellt sätt. Trycket i systemet översteg
inställt tryck för säkerhetsventilen. Vattnet från säker-
hetsventilen leds till golvbrunn som övervakas av y-ked-
jan. Utlösningskedjor och följdfunktioner fungerade på
avsett sätt.

Fr o m den 18 februari kördes blocket med 100 % effekt
till den 19 mars, då effekten reducerades till 50 %.

Turbin TG 12 togs då ur drift för reparation av dränage-
ledning från högtrycksturbinen. Efter avslutad repara-
tion fasades TG 12 till nätet och 100 % effekt uppnåddes
den 20 mars.

Stretch-out-drift påbörjades den 26 mars. Vid periodens
slut var effekten 99 %. Stretch-out-driften påbörjades
något tidigare än beräknat på grund av att en huvudcir-
kulationspump är tagen ur drift och fullt flöde härav ej
kanuppnås. Jordfel har konstaterats i pumpens motor och
detta kan ej åtgärdas utan tillträde till PS-inneslut-
ningen.

Slutet av perioden präglades av lugr> drift.

2.2.10 Ringhals 2

Blocket kördes vid 100 % effekt vid kvartalets inledning
och till den 29 januari då nedgång till kall avställning
påbörjades. Anledningen till detta var ett ökande läckage
från primär till sekundärsidan i de värmeväxlare, de s k
ånggeneratorerna, vilka förser turbinerna med ånga.
Läckaget som hade varit relativt konstant, började succe-
sivt att öka för att den 22 januari uppgå till 0.8 m /d,
vilket dock är under det av de säkerhetstekniska föreskrif-
terna tillåtna värdet. Lackagemätningarna intensifiera-
des för att ytterligare säkerställa att gränsvärdet ej
överskreds. En fortsatt ökning av läckaget uppmättes och
den 29 januari påbörjades avställningen av blocket trots
att det fortfarande fanns marginal gentemot det till-
låtna läckageflödct.
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När aggregatet var avställt vidtog läcksökning och
okulärbesiktning av ånggeneratorerna. I samband med
detta utfördes é k virvelströmsmätning, d v s en
kontroll av tubernas kondition. Resultatet av dessa
undersökningar resulterade i att 5 tuber pluggades
med mekaniska pluggar och en tidigare monterad s k
sprängplugg svetsreparerades. Dessa reparationer av-
slutades den 12 februari.

Vattenfalls lokala säkerhetskommitté i Ringhals grans-
kade den 14 februari de vidtagna åtgärderna och fann
därvidlag att inga hinder förelåg för återstart. Kon-
takt hölls fortlöpande mellan SV och SKI under hela
reparationsfasen. Aggregatet kunder åter startas upp
den 15 februari efter godkännande från SKI.

Förutom en effektnedgång till 75 % under ca 12 timmar
på grund av byte av kol i turbingenerator 21 så har
aggregatet körts vid 100 % under resterande del av kvar-
talet.

2.2.11 Ringhals 3

Den sedan 20 oktober 1981 på grund av ånggeneratorskador
avställda reaktorn Ringhals 3 har under 1:a kvartalet
1982 ej tagits i drift.

Arbetet har inom Statens vattenfallsverk (SV) under
stilleståndstiden varit inriktat på att förklara de
uppkomna skadorna och att utveckla en anordning som
skulle kunna inmonteras i ånggeneratorernas förvärmar-
sektion för att komma ifrån vibrationsproblemen. Där-
vidlag har olika lösningar penetrerats och de som
har bedömts som mest genomförbara kommer att testas i
SVs vattenbyggnadslaboratorium i Älvkarleby. Även leve-
rantören Westinghouse har visat intresse för att del-
taga i dessa fullskaleförsök.

I väntan på att den slutliga lösningen tar form och
testas i laboratoriemiljö förbereder sig SV för att
driva R3 med begränsad reaktoreffekt. I den ansökan om
tillstånd för drift med begränsad reaktoreffekt, som
inkom till SKI från SV och som var daterad 1982-03-02
redogörs för bl a skadebilder i ånggeneratorerna, modell-
försök, erfarenheter från andra stationer, åtgärder och
säkerhetsanalys inför dellastdrift samt status på ar-
betet med den slutliga lösningen.

Driftprogrammet innebär huvudsakligen drift vid 40 %
reaktoreffekt under 1 500 timmar följt av virvelströms-
mätning av ånggeneratorerna och därefter en utvärde-
ring av mätresultaten. Baserat på denna och de erfaren-
heter som gjorts vid utländska stationer och vid Älv-
karlebyförsöken, tas ställning till följande driftpe-
riods längd och effektnivå.
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Med anledning av den inkomna ansökan översände SKI i
ett brev daterat 82-03-05 ett åtta punktsprogram som
skall vara genomfört inför idrifttagningen. Dessa
åtta punkter innefattar bl a förnyad basundersökning
av ånggeneratortuberna med hjälp av virvelströmsmeto-
den, utdragning av en skadad tub, kontrollmätning mot
virvelströmsmetoden, redovisning av en förnyad skade-
bild baserad på dessa mätningar, utarbetande av för-
nyade pluggningskriterier och en rapport om förvänta-
de tubnötningar under provperioden.

För att blocket skall kunna tas i drift, måste en viss
pluggning ske av de redan skadade tuberna. De diskussio-
ner som fördes mellan SKI och SV ledde fram till ett
klargörande vilka mätmetoder och pluggningskriterier
som skulle ligga till grund för denna pluggning. I ett
brev till SV daterat 82-03-19 redogör SKI slutgiltigt
för de kriterier som skall gälla för detta speciella
driftprogram.

I den granskningspromemoria, daterad 81-03-31, som har
utarbetats vid SKI ges en övergripande sammanställning
av den granskning som skett av ansökan om återupptagen
drift i begränsad omfattning. Denna promemoria fast-
ställer att det av SV föreslagna driftprogrammet med
tillhörande mätprogram kan genomföras utan att för an-
läggningen normalt gällande säkerhetskrav åsidosattes.

Det formella tillståndet till drift med begränsad
reaktoreffekt gavs dock ej under kvartalet (utan först
den 2 april 1982).

2.2.12 Ringhals 4

Arbetena med det 4:e blocket i Ringhals har under kvar-
talet nått den punkt då ägaren till anläggningen, Sta-
tens Vattenfallsverk, SV, inkommit med en ansökan (da-
terad 1982-03-04) till SKI om idrifttagningstillstånd
för Ringhals 4. I och med att aggregat 4 i stort sett
är identisk med aggregat 3 och mot bakgrund av de prob-
lem som har uppstått i 3:e blockets ånggeneratorer, så
kommer igångsättningen av det 4:e blocket att bli annor-
lunda mot vad som är brukligt. SV ansökte om att i en
första etapp få fullfölja provdriftprogrammet fram till
och med punkt C34, vilket betyder att man kör upp aggre-
gatet så långt som möjligt utan att inmata matarvatten
till den s k förvärmarsektionen i ånggeneratorerna.
Därigenom undviks de skadliga vibrationerna. (Mot steg
C34 svarar en effekt av 20 %.) Denna gränsdragning är en
konsekvens av SKIs ståndpunkt, att när den slutliga lös-
ningen på ånggeneratorproblematiken skall införas, så
skall tuberna i ånggeneratorerna vara oskadade. Varken
SKIs rådgivande reaktorsäkerhetsnämnd, RSN, eller strål-
skyddsinstitutet, SSI, fann några invändningar mot SVs
ansökan. RSN fann "att drift med reducerad effekt under
en begränsad period kan accepteras ur reaktorsäkerhets-
synpunkt ".
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I Strålskyddsinstitutets (SSIs) medgivande inför ladd-
ning och provdrift, vilket gäller t o m steg C34 eller
längst t o m 1982-07-31, heter det rörande provdriften,
att "under denna förväntas det inte bli sådan uppbygg-
nad av radioaktiva ämnen att arbetena med ånggeneratorer-
na kommer att nämnvärt påverkas från strålskyddssyn-
punkt". SSI tillägger "att man därmed ej tagit ställ-
ning till fortsatt drift av block 4 efter denna tid".

På styrelsemöte vid SKI den 18 mars 1982 bemyndigade
styrelsen generaldirektören att tillåta idrifttagning
av R4 och provdrift fram till steg C34 i provprogrammet.
Tillståndet är uppdelat i två delar, där inför varje
del tillstånd i ett antal punkter skall vara uppfyllda.
Det första deltillståndet gäller för bränsletillförsel
och nukleär provdrift upp till 5 % reaktoreffekt och
det andra deltillståndet för provdrift upp till 20 %
reaktoreffekt. Tillstånd för laddning och provdrift be-
viljades ej av SKI under perioden (men väl 1982-04-14).
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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-
torhjälpsystem

Störning i turbin, generator
V eller andra system utan nukleär

karaktär

O

M

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-
siktlig effektsänkning för prov-
ning, underhåll, bränslebyte
o dyl eller på grund av minskat
behov av eleffekt

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 "

Forsmark 1 940 !'
Forsmark 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. För-
utom vid forskningsreaktorerna hanteras inte detta
material i större omfattning utan det är huvudsak-
ligen fråga om förvaring.

Tidigare gällande koncession för de båda reaktorerna
R2 och R2-0 gick ut den 31 december 1981. Regeringen
har den 17 december 1981 meddelat koncession för inne-
hav och drift av R2-0 till och med utgången av år 1986.
I en motsvarande koncession för R2 ger regeringen till-
stånd endast till innehav av reaktorn till och med år
1986.

Studsvik inkom den 27 januari 1982 med en ny ansökan om
tillstånd för drift av R2 för tiden till och med den
30 januari 1984. I ansökan redovisas konstruktiva änd-
ringar för att reducera trycktransienter i reaktorn och
att införa ytterligare en styrstav samt meddelas att en
ny tank för R2-reaktorn kommer att beställas för in-
stallation efter den 30 juni 1984.

Provtryckning av tanken har utförts med lyckat resultat.

Granskningen av Studsviks ansökan har pågått hela kvar-
talet (och avslutades först under april manad, da SKls
styrelse rekommenderade regeringen att ge Studsvxk för-
nyad koncession. Regeringen beslöt i enlighet med SKls
rekommendation 1982-04-29. Se vidare kvartalsrapport 2/82).

3.1.1 Störningar vid Studsvik Energiteknik

Under kvartalet har ingen störning rapporterats av-
seende säkerhet vid drift av forskningsreaktorerna.
Inte heller har någon störning rapporterats avseende
kriticitetssäkerhet eller radiologisk säkerhet för om-
givningen vid någon anläggning i Studsvik där klyvbart
material hanteras eller förvaras.

3.1.2 Avfallsanläggningarna vid Studsvik Energiteknik

Regeringen har meddelat tillstånd enligt atomenergi-
lagen för fortsatt drift av avfallsanläggningarna i
Studsvik. Tillståndet gäller till och med år 1983.
Kärnkraftinspektionen bemyndigas att utfärda de vill-
kor som behövs från säkerhetssynpunkt.

Kärnkraftinspektionen har lämnat medgivande till
Studsvik Energiteknik AB att föra radioaktivt avfall
från rivningen av forskningsreaktorn R1 i Stockholm
till avfallsanläggningarna i Studsvik.
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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 anlägg-
ningen i form av uranhexafluorid (UFg) eller uran-
dioxid (UO~). Under tillverkningsprocessen förekommer
även uranylnitratlösning (UNH) och ammoniumuranylkar-
bonat (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 radiologiska säker-
heten vid anläggningen eller i dess omgivning. Denna
uppgift utförs i samarbete med statens strålskyddsins-
titut.

3.2.1 Störningar vid AB ASEA-ATOMs bränslefabrik

Under kvartalet har ingen rapportervärd störning av-
seende säkerheten vid drift inträffat vid bränslefab-
riken.

3.3 Säkerhet under transporter

Varje år utförs hundratals urantransporter och ett få-
tal plutoniumtransporter. Den övervägande delen av an-
talet transporter gäller obestrålat material. Kärnkraft-
inspektionens 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 transportsäkerhet.


