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1 (22)

1 KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS UPPGIFTER MED AVSEENDE PÄ
KÄRNKRAFTVERK

Statens kMrnkraftinspektion 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.
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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 kärn-
kraftverket kan den beordra lämpliga åtgärder, t ex
sänkning av effektnivån eller stoppande av driften.
De flesta avvikelser från normal drift och de åtgär-
der som skall följa på dem är dock redan intäckta av
de regler och rutiner som fastställts för kraftver-
kets drift.

Genom inspektioner på plats och genom analys av de
rapporter som kraftföretaget måste ställa till kärn-
kraftinspektionens förfogande förvissar sig denna
om att givna föreskrifter följs. Kärnkraftinspek-
tionen har däremot inte till uppgift att själv ut-
föra provning eller annan fysisk kontroll av kärn-

"kraftverket eller delar av detta. Det är kraftföre-
taget som har ansvaret för att valet av komponenter
och uppförandet av anläggningen sker på ett sådant
sätt att de krav som kärnkraftinspektionen ställt
blir uppfyllda. Kärnkraftinspektionens föreskrifter
innehåller vidare krav på officiell provning av
vissa system och komponenter.

2 KÄRNKRAFTVERK

2.1 Allmänt

Under andra kvartalet 1982 har nio kärnkraftverk
varit i drift för kontinuerlig elproduktion. Ett
av dessa, Ringhals 3, har drivits med reducerad
effekt och med ett begränsat drifttidstillstånd.
Det tionde kärnkraftverket, Ringhals 4, har under
denna period fått tillstånd för tillförsel av kärn-
bränsle samt för begränsad nukleär proydrift och
och har startat provdriften.

2.2 Störningar under kvartal 2

I tabell 2 anges för de nio aggregat som är i kom-
mersiell drift, hur stor andel av den totala tiden
i kvartalet de varit i drift, andelen producerad
elkraft av maximalt möjlig produktion, antalet tim-
mar stillestånd på grund av planerade avställningar
respektive störningar, samt antalet snabbstopp.

Antalet snabbstopp var under kvartalet 6 .



Den mest uppmärksammade händelsen under kvartalet
var upptäckten i Forsmark 2 av sprickorna i skru-
varna i härdgallrens styrskenor (se kapitel 2.2.5).
Denna upptäckt ledde till att revisionsperioden för
Forsmark 1 tidigarelades. Under denna period konsta-
terades samma fel i Forsmark 1.

Ur strikt ordnings- och säkerhetsmässig synpunkt
är dock försummelsen med de icke manöverbara ven-
tilerna i Ringhals 4 allvarligare än skruvproble-
met (se vidare kapitel 2.2.14).



TABELL 1 SVENSKA KÄRNKRAFTAGGREGAT

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 MtO

2 783

2 783

Elektrisk effekt
brutto/netto, MW

590/570

590/570

9U0/900

9^0/900

1 100/1 060

U60/UU0

590/570

1 100/1 060

780/750

8»»0/800

960/900

960/900

Bränsleladdning
Ar

75
76/77

80

80

85

70

7»»

85

7*
7»»
80

82

Kommersiell
drift
Ar

75

77

81

81

85

72

75

86

76

75

81

82

Total elproduktion
brutto, MWh, inkl
kvartal 2 1982 .

2U 591» 8»»»»

20 308 365

10 0»t2 75U

5 525 06i

26 393 009

28 716 787

27 161 O67

31 521 90»t

3 935 590

Utnyttjnings-
faktor %
totalt

68

79

79

69

63

72

59

57

16

BWR = kokarreaktor

PWR = tryckvattenreaktor
Bruttoproduktion x 100

Utnyttningsfaktor = — — - .
Generatoreffekt x kalendertid

Räknas från tidpunkt för kommersiell drift



TABELL 2

Total t id 2:a kvartalet 1982 2 18U tirnnar

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark .1

Forsmark 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Totalt

1 drift Z av
total cid

96

98

86

33

72

99

98

39

62

Utnyttj-
ningsfaktor %

85

90

71

32

68

90

77

37

2»»

Stillestånd, timmar
på grund av

revision/pla-
nerad avställning

7U

»»9

295

1 1<52

2k

1 280

806

k U27

störningar

3

2

173

32

65

10

285

Antal snabbstopp

It

2

6



2.2.1 Barsebäck 1

Driften har under perioden varit lugn med få stör-
ningar. Aggregatet ställdes av under tiden 15-16
maj för planerade åtgärder på turbin och generator.

Vid periodiskt prov med. drivdon löste det ena do-
nets slirskydd ut under körning in från 100 till
99 %. Upprepade försök gjordes att köra in donet
utan resultat. Genom härdberäkningar verifierades
att avstängningsmarginalen var tillräcklig med
denna styrstav helt ute, allt i enlighet med säker-
hetstekniska föreskrifter. Drivdonet kommer att
undersökas vid nästa revisionsavställning.

Utlösning av en gasturbin erhölls under provkör-
ning. Orsak var ej helt öppen ventil i brännolje-
ledning. I fortsättningen skall bränsleventilerna
förreglas i basläget.

Aggregatet ställdes av den 30 juni för årlig revi-
sion.

2.2.2 Barsebäck 2

Driften har varit lugn utan allvarliga störningar.
Aggregatet ställdes av den 18 juni för rutinmässig
kontroll av generatorns rotorkapslar.

Under rondering den 17 maj noterades höga vibra-
tioner och hög temperatur på lager till en pump i
kylsystemet för reaktorinneslutningen. Efter re-
paration av felaktigt lager var pumpen åter drift-
klar den 26 maj.

Effekten har under senare delen av perioden tidvis
varit reducerad (dygnsreglering) p g a lågt kraft-
behov .

2.2.3 Barsebäcksverket gemensamt

Vid Barsebäcksverket har byggnadsarbeten för ut-
byggnad av det s k AB-lagret (lager för bitumen-
ingjutet radioaktivt avfall) påbörjats.
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2.2.4 Forsmark 1

Kvartalet inleddes med stretch-outdrift, d v s
det drifttillstånd då styrstavarna p g a bränslets
utbränning är fullt utdragna och effekten långsamt
sjunker. I slutet av kvartalet var effekten nere i
61 %.

Den 8 april skedde nedgång för rengöring av de båäa
turbinkondensorerna. Vid uppgång fastnade en styr-
stav vid utmanöver vid 80 %. I samband med effekt-
nedgång den 24 april gjordes drivdonsprov. Härvid
skruvades styrstaven till inskjutet läge och låstes
där.

Den 13 april havererade en startluftkompressor för
en av dieslarna. Orsaken var en felaktig tryckvakt.
Kompressor och tryckvakt byttes ut samma dag.

En. kontaktor till iikriktare för ett av batterisys-
temen brändes den 26 april. Kontaktorn byttes.

P g a åskstörning den A~ juni uppstod avbrott på
70 kV-matningen till verket. Nätet var tillgängligt
efter 10 minuter.

Den 18 juni påbörjades årets revision som med an-
ledning av problemet med härdgallerskruvarna och
balkfjädrar i Forsmark 2 kommer att pågå till i
början av september.

2.2.5 Forsmark 2

Kvartalet har driftmässigt präglats av lugn drift
med full effekt.

Den 3 april skedde en effektnedgång till 75 % för
ventilprov inför den kommande revisionen.

Den 6 maj konstaterades för låg borhalt i ett av
de två borsystemen. Felet berodde på en felaktigt
öppnad ventil i samband med provning.

Den 1 maj ställdes reaktorn av kallt för den årliga
revisionen. I samband med bränsleomflyttning den
8 maj upptäcktes en brusten skruv i de styrskenor
som finns i reaktorns härdgaller. Vid ultraljud-
kontroll av de ca 700 st skruvarna, konstaterades
indikationer på 240 av dessa. Den trasiga skruvens
brott analyserades/ varvid spänningskorrosion be-
fanns föreligga. Beslut togs då att samtliga skru-
var av materialet SIS 142570 skall bytas.
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Det konstaterades även att reaktorlockets balk-
fjäder, som är av samma material, uppvisade yt-
liga sprickor. Xven dessa balkar kommer att by-
tas ut till annat material under årets revision.
Undersökningar pågår om detta material förekommer
på andra ställen, där det kan ha säkerhetsmässig
betydelse.

Arets revision kommer som en följd av detta att
förlängas till i början av augusti.

2.2.7 Forsmarksverket, gemensamt

Forsmarks Kraftgrupp AB. har begärt uppskov till
den 30 juni 1983 med redovisning av slutgiltigt
förslag till ingjutningsanläggning för låg- och
medelaktivt avfall från Forsmark 1 och 2. Bolaget
önskar avvakta myndigheternas yttrande över slut-
förvar för reaktoravfall (SFR). Kärnkraftinspek-
tionen har medgivit framställningen.

Kärnkraftinspektionen har i juni 1982 medgivit att
30 m^ lågaktiva jonbytarmassor gjuts in med den
befintliga anläggningen. Särskilda villkor har med-
delats.

2.2.8 Slutförvar för reaktoravfall (SFR) i Forsmark

Kärnkraftinspektionen har i juni 1982 till bostads-
departementet yttrat sig över en ansökan från
Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) enligt
136 a § byggnadslagen till en planerad anläggning
för slutlig förvaring av reaktoravfall (SFR) i
Forsmark. Inspektionen tillstyrker i sitt yttran-
de den ingivna ansökan under förutsättning att inga
nya omständigheter kommer fram vid den mera ingående
tekniska granskningen som kommer att ske enligt atom-
energilagen.

Kärnkraftinspektionen har i sin prövning av SFR
enlig-te- atomenergilagen begärt yttrande från föl-
jande myndigheter:

Statens Strålskyddsinstitut, Sjöfartsverket, Sve-
riges meteorologiska och hydrologiska institut,
Arbetarskyddsstyrelsen, Sveriges Geologiska Under-
sökning, Studsvik Energiteknik AB och länsstyrel-
sen i Uppsala län (efter hörande av östhammars
kommun).

•>•>



2.2.8 Oskarshamn 1

Under kvartalet avslutades revisionsarbetet på
Oskarshamn 1.

Vid revisionen utfördes, förutom stor"genomgång
av turbinen p g a branden, omfattande arbeten på
den ena generatorn, byte av kättingar på intags-
luckor och byte av styrskenor i silstationen.

Besiktningen av reaktortanken hade utökats med
två inoment, dels ett metodprov med TV-kamera av
tankbotten och dels ultraljudprovning med ny ut-
rustning, vilket gav möjlighet att prova svetsar
som tidigare ej kunnat testas. Metodprovet visade
att TV-inspektion är en framkomlig väg att inspek-
tera tankbotten, ultraljudprovningen av svetsarna
visade inga felindikationer.

Uppstarten av reaktorn ägde rum under perioden 14 -
24 april och inkluderade fyra snabbstopp. Avställ-
ningarna berodde bl a på tre ombalanseringar av
turbinen, oljeläckage i turbinen samt byte av
transmittrar som mäter trycket i reaktorn. Onsdagen
den 28 april gick aggregatet åter med full effekt.

Den 20 april hade ett läckage upptäckts på en av
oljeslangarna till turbinens regleroljesystem. Den
6 juni uppstod nya läckage från hydraulslangarna
vid återstarten efter åskstörning. Vid provtryck-
ning av samtliga installerade slangar upptäcktes
ytterligare läckage. Det konstaterades att orsaken
till läckaget var tillverkningsfel i kopplingen
mellan slang och slanghylsa. Samtliga berörda hyd-
raulslangar utbyttes.

Nätstörningar p g a åskväder den 5 juni medförde
att 130- och 400-kV-linjerna blev spänningslösa
i ungefär 25 min. Detta ledde till turbinutlösning
och reaktorsnabbstopp. Primärorsaken till nätbort-
fallet var att en åskstörning på den ena av de två
400 kV-linjerna in till stationen felaktigt löste
ut båda 400 kV-ledningarna. På grund av åtföljande
pendlingar på 130 kv-nätet kopplades även samtliga
130 kV-linjer bort. Spänningssättningen av statio-
nens 6 kV-skenor efter bortfallet fördröjdes ca
3,5 timmar då omkopplingsautomatiken blockerade
manövermöjligheterna på vissa 6 kV-brytare. Relä--

funktioner på 400 kV-ledningarna har utbytts och
en översyn av omkopplingsautomatiken skall utföras
för att säkerställa att manuell spänningssättning
snabbt kan ske.

Byte av packning' p g a vattenläckage åtgärdades den
6 juni på ett flänsförband till en förvärmare.
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2.2.9 Oskarshamn 2

Kvartalet karaktäriserades av lugn drift utan
snabbstopp. Nedgång till kall reaktor ägde rum
den 19 juni för åtgärdande av externläckage på
motorkylkrets till en pump i reaktorns cirkula-
tionssystem.

Vid rutinmässig styrstavsmotionering noterades,
att en stav kärvade. Beräkningar visade, att denna
stav med uppfyllande av säkerhetskraven kunde läm-
nas i uteläge.

Läckage på smörjoljekylare till en pump i brand-
vattensystemet åtgärdades den 1 juni.

Nätstörning den 5 juni (se Oskarshamn 1) medförde
bortfall av yttre nät. övergång till husturbindrift
genomfördes utan anmärkning.

2.2.10 Oskarshamnsverket, gemensamt

Kärnkraftinspektionen har den 15 april 1982 med-
givit att nya lokaler för hantering av lågaktivt
avfall (HLA) tas i aktiv drift.
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2.2.11 Ringhals 1

Aggregatet kördes vid periodens början i stretch-
out drift, 98 %, d v s det drifttillstånd då styr-
stavarna p g a bränslets utbränning är fullt ut-
dragna och effekten långsamt sjunker.

Frånsett en planerad nedkörning den 7 april för
byte av en pump i kylsystemet för avställd reaktor
präglades perioden av lugn drift. Orsaken till
pumpbytet var försämrad isolation i pumpmotorlind-
ningen.

Den 23 maj uppstod fel i kylflöde till en turbin,
vilket föranledde nedstyrning. Partiellt snabb-
stopp löstes manuellt. I samband med styrstavs-
dragning efter driftstörningen upptäcktes att
drivmutter och styrstav hade separerat på styrdon
340. Indikeringen bedömdes vara felaktig och efter
kontroll med s k TIP-körning i den aktuella posi-
tionen konstaterades att styrstaven fastnat vid
30 %.

Under tiden undersökningen pågick gjordes beräk-
ningar att härden vid aktuell styrstavskonfigura-
tion kan göras säkert underkritisk vid snabbstopp
även om därvid den effektivaste snabbstoppsgruppen
ej skulle fungera.

Effektuppgång och lugn drift fortsatte fram till den
22 juni, då en turbin togs ur drift på grund av
vakuumförsämring.

Efter reparation av ejektorer och effektuppgång
karaktäriserades periodens slut av lugn drift.

2.2.12 Ringhals 2

Kvartalet inleddes med aggregatet vid 100 % effekt,
dock med en kortare nedgång i effekt natten mellan
den 2 och 3 april p g a fel på en av turbinerna.--

Den 18 april påbörjades s k stretch-out drift,
vilket innebär att reaktoreffekten långsamt sjun-
ker då bränslet är så utbränt att samtliga styr-
stavar vid normaldrift är fullt utdragna.

Den 23 april konstaterades ett ökande läckage i
ånggenerator 2. Läckagets storlek var mycket mind-
re än det maximalt tillåtna men medförde dock en
skärpt övervakning. Detta läckage ökade succesivt
och medverkade till att den årliga revisionen på-
börjades två dagar tidigare än beräknat, d v s den
6 maj.
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Under resten av kvartalet pågick revisionen på agg-
regatet och av de under avställningen utförda arbe-
tena kan nämnas åtgärder för avhjälpande av angge-
neratorläckage (pluggning), uppstagning av felkapa-
de ånggeneratortuber och utbyte av stator i en av
generatorerna.

2.2.13 Ringhals 3

Kärnkraftinspektionen gav den 2 april tillstånd
till en driftperiod av maximalt 1 500 timmar vid
en huvudsaklig effekt av 40 % för Ringhals 3, som
p g a läckage i en ånggenerator varit avställd se-
dan den 20 oktober 1981.

Inspektionen gjorde bedömningen att det föreslagna
driftprogrammet med tillhörande mätprogram kunde
genomföras utan att för anläggningen normalt gäl-
lande säkerhetskrav åsidosattes. Driftperioden va-
rade från den 6 april t o m den 3 juni, då den år-
liga revisionsavställningen vidtog. Under dessa
1 500 timmars drift inträffade två snabbstopp, dels
den 3 maj beroende på att en säkring till en styr-
stav löste ut och dels den 19 maj beroende på bor-
utfällning i anslutningen till en styrstav. Dess- •
utom rapporterades tre onormala händelser, vilka
berörde spricka i dränageledning, felfungerande
neutrondetektor samt att man vid inspektion av
borvattentanken hittade en plastduk inuti tanken.

Som tidigare nämnts vidtog den årliga revisionsav-
ställningen den 4 juni och denna varade kvartalet
ut.

2.2.14 Ringhals 4

Den 14 april gav kärnkraftinspektionen tillstånd
för tillförsel av bränsle och nukleär provdrift
upp till 20 % reaktoreffekt. Provdriften sker utan
att man tar i drift den s k förvärmarsektionen i
ånggeneratorerna, där nötningar konstaterats i
Ringhals 3. •

Laddningen påbörjades omedelbart och den första
bränslepatronen lyftes på plats kl 21.45 den 14
april. Hela härden var på plats den 18 april. Där-
på påbörjades styrstavsprover och s k nolleffekt-
mätningar. Under dessa prover och mätningar hade
man problem med vissa tätningar i huvudcirkulations-
pumparna. Därefter vidtog uppkörning och turbin-
arbeten. Den 23 juni fasades den ena turbingenera-
torn in på nätet för första gången. Vid kvartalets
utgång pågick tester på den andra turbingeneratorn.
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Vid ett s k periodiskt prov den 25 maj av inneslut-
ningens isolerventiler befanns två isolerventiler
i borinsprutningssystemet ej gå att öppna. Detta
berodde på att säkringarna var avlägsnade- Enligt
de säkerhetstekniska föreskrifterna måste venti-
lerna vara driftklara annars måste reaktorn av-
ställas inom 24 timmar. Detta innebär att reaktorn
har körts i 11 dygn i strid mot dessa föreskrifter
innan upptäckten gjordes vid det periodiska provet.

Som ett resultat av denna händelse har driftperso-
nalens administrativa övervakningsrutiner granskats
och kompletterats.

Mot bakgrund av att Ringhals 4 är under provdrift,
ligger antalet snabbstopp och onormala händelser
ej på onormal nivå jämfört med andra aggregat i
motsvarande situation.

2.2.15 Ringhalsyerket, gemensamt

Kärnkraftinspektionen har den 8 juni medgivit att
nya lokaler för hantering av lågaktivt avfall (med
beteckning 4N) används för fortsatt aktiv drift.
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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-
torhj älpsystem

Störning i turbin, generator
eller andra system utan nukleär
karaktär

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

O

M Störning orsakad av mänskligt
felhandlandefelhandlande

Vid varje markering i diagrammet har angivits datum
för störningen.

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

Barsebäck 1
Barsebäck 2

Forsmark 1
Forsmark 2

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2

Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhal-s 3

590
590

940
940

460
590

780
840
960

megawatt
n

ti

ii

H

ti

ii

H

•i

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.
Förutom vid forskningsreaktorerna hanteras inte
detta material i större omfattning utan det är hu-
vudsakligen fråga om förvaring.

Tidigare gällande koncession för de båda reaktorer-
na R2 och R2-0 gick ut den 31 december 1981. Rege-
ringen har den 17 december 1981 meddelat koncession
för innehav och drift av R2-0 till och med utgången
av år 1986. I en motsvarande koncession för R2 ger
regeringen tillstånd endast till innehav av reaktorn
till och med år 1986.

Granskningen av en den 27 januari 1982 inkommen an-
sökan om tillstånd för drift av R2 avslutades i bör-
jan av april. Regeringen meddelade den 29 april 1982
Studsvik tillstånd för drift av R2. Tillståndet gäl-
ler t o m den 30 juni 1984. Driften av R2 återupp-
togs i början av maj. Sedan SKI den 4 maj lämnat
godkännande för drifttagning.

3.1.1 Störningar vid Studsvik Energiteknik

Under kvartalet har inträffat två rapportervärda
omständigheter under drift av R2. Båda störningarna
rör funktionen av det sprängbleck i reaktortanken
som har till uppgift att begränsa påkänningar på
tanken vid tryckökning.

Den första störningen inträffade den 11 maj 1982.
Störningen orsakades av en spontan bristning av
sprängblecket med åtföljande snabbstopp av reaktorn.
Någon ökning av trycket i reaktortanken,över normalt
drifttryck, hade således inte inträffat.

Orsaken till den spontana bristningen av sprängblecket
har inte i detalj kunnat fastställas. Den mest sanno-
lika orsaken kan hänföras till en eller flera av
följande faktorer, nämligen felaktig/olämplig monte-
ring av sprängblecket, utmattning av sprängblecket
på grund av turbulens i vattnet i tanken och egen-
skaper/defekter i just detta sprängbleck.
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Efter ^prängblecksbristningen förlöpte det efter-
följande snabbstoppet helt normalt. Samtliga styr-
stavar utlöstes och infördes i härden, likaså ut-
löstes övriga snabbstoppsfunktioner helt normalt.

Sammanfattningsvis konstateras att störningen ej
orsakats av tryckökriing i reaktortanken och att alla
snabbstoppsfunktioner hade utlösts normalt.

Den andra störningen inträffade den 16 juni 1982.
Förloppet vid bristningen i juni var identisk med
händelsen tidigare i maj och förlöpte helt som
planerat.

De båda sprangblecksbristningarna har lett till
att Studsvik har aviserat att sprängblecket pla-
neras bli ersatt av en säkerhetsventil. Ventilkon-
struktionen kommer att underställas SKI för god-
kännande. I avvaktan på färdigställande och god-
kännande av säkerhetsventilen kommer sprängblecks-
arrangemang med två bleck i serie att användas.

3:2 Säkerhet vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

Vid ASEA-ATOMs bränslefabriker utanför Västerås
tillverkas kärnbränsle till kärnkraftverk av både
kokar- och tryckvattenreaktortyp. Uran kommer till
anläggningen i form av uranhexafluorid (UFg) eller
urandioxid (UO2). Under tillverkningsprocessen före-
kommer även uranylnitratlösning (UNH) och ammonium-
uranylkarbonat (AUC) i stora kvantiteter. Endast
obestrålat och låganrikat uran förekommer vid an-
läggningen.

Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att
ingen störning inträffar som kan hota den radiolo-
giska säkerheten vid anläggningen eller i dess om-
givning. Denna uppgift utförs i samarbete med
statens strålskyddsinstitut.

Det finns två olika typer av störningar.

1. Sådana som kan ge upphov till att människor
får in uran i kroppen. (Den externa strål-
ningen är låg). Konsekvenserna av sådana
störningar utvärderas av statens strålskydds-
institut.

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



21

3.2.1 Störningar vid AB ASEA-ATOMs bränslefabrik

Under kvartalet har två rapportervärda störningar
avseende säkerheten vid drift inträffat vid bränsle-
fabriken. Ingen av störningarna har .lett till vä-
sentligt ökad risk för kriticitet.

3.2.1.1 Sammanförande av häckar med emballage 6

I system 326, mellanförråd, förvaras urankutsar
i s k emballage 6. Emballagen är i sin tur place-
rade i häckar vilka kan innehålla upp till 20 st
emballage 6. Avståndet mellan häckarna skall vara
minst 50 cm och detta avstånd skall säkerställas
med distanshållare. Denna uppställningsform för
emballage fyllda med urankutsar skall garantera
kriticitetssäkerheten för förvaringen även i det
fall två stycken av varandra oberoende störningar
inträffar samtidigt.

Vid ett nattskift under vecka 21 demonterade
ASEA-ATOMs personal distanshållarna mellan häckar-
na och började föra samman häckar med emballage 6.
Efterföljande morgon upptäcktes det inträffade
varpå häckarna återfördes och distanshållarna mon-
terades .

. Händelsen innebar ingen risk för kriticitet efter-
som uranet i emballage 6 är starkt undermodererat.
Händelsen är dock allvarlig från allmän säkerhets-
synpunkt eftersom demontaget skedde i strid med
godkända instruktioner.

3.2.1.2 Vatten i tryckluftsystemet

,Den 11 juni upptäckte AB ASEA-ATOMs personal
att delar av tryckluftsystemet innehöll grumligt
vatten. Genom mätningar konstaterades det att
vattnet var kontaminerat med uran. Undersökningar
visade att vattnet kom ifrån vattenreningssystemets
mekaniska reningssteg.

I det aktuella fallet hade en ventil i en tryck-
luftsledningen lämnats i öppet läge. Då operatören
startade en pump för att föra över slam från en
tank till filterpressen trängde ca 200 liter slam-
blandat vatten in bakvägen i tryckluftssystemet.
Detta kunde ske då pumpen arbetar med ett högre
tryck än tryckluften. Det slamblandade vattnet
spred sig till stora delar av tryckluftsystemet.

För att få rent systemet sköljdes det med rent
vatten. Tryckluftsystemet kunde åter tas i drift
måndagen den 14 juni.

Trots att slammet innehåller uran förelåg ingen
risk för kriticitet i tryckluftsystemet eftersom •
dess geometri är kritiskt säker.
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För att förhindra ett upprepande av det in-
träffade skall vattenreningssystemet modifie-
ras så att pumpen för slamöverföringen inte kan
startas då ventilen på tryckluftsledningen står
i öppet läge.

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 transport-
säkerhet.


