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KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS UPPGIFTER

För att inneha och driva en kärnteknisk anläggning
fordras tillstånd av regeringen. Med tillståndet föl-
jer en skyldighet för anläggningsinnehavaren att
svara för att anläggningen byggs och drivs på ett
säkert sätt. Statens Kärnkraftinspektion, SKI, är till-
synsmyndighet enligt lagen om kärnteknisk verk-
samhet. Som sådan skall SKI tillse att anläggnings-
innehavaren fullgör sina skyldigheter och har där-
vid befogenhet att ställa de villkor för konstruktion,
uppförande och drift som erfordras från säkerhets-
synpunkt.

Kärntekniska anläggningar är kärnkraftverken
(Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals),

Studsvik Energiteknik AB:s anläggning utanför Ny-
köping, AB ASEA-ATOM:s bränslefabrik i Västerås
CLAB (Centrallagret för använt kärnbränsle) vid
Oskarshamn samt SFR (Slutförvar för reaktoravfall)
vid Forsmark.

En stor del avSKI:s verksamhet består i att tillse att
klyvbart material förvaras, hanteras och transporte-
ras enligt gällande lagar och avtal.

Inom SKI:s ansvarsområde ligger också att initiera,
inrikta och utvärdera forskning och utveckling inom
kärnsäkerhetsområdet.

KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Prövning av säkerhet

SKhs prövning av säkerheten vid en kärnteknisk
anläggning sker i flera steg:

Prövning av en föreslagen anläggning före bygg-
start sker på grundval av en s k preliminär säker-
hetsrapport som lämnas av det företag som avser
att bygga och äga anläggningen. Rapporten, som
innehåller en omfattande beskrivning och säker-
hetsanalys av anläggningen, granskas ingående
av SKI och andra myndigheter, däribland statens
strålskyddsinstitut, SSL Granskningsyttrandena
sammanställs av SKI och överlämnas till regeringen
som underlag för dess ställningstagande till att ge
tillstånd enligt kärntekniklagen. Den preliminära
säkerhetsrapporten tillsammans med de krav, änd-
ringar och villkor som SKI och andra myndigheter
lagt till utgör därefter de regler som anger hur an-
läggningen skall utformas.

Prövning under byggnadstiden är baserad på till-
ståndsinnehavarens fortlöpande redovisning till SKI
och på SKI:s inspektioner vid anläggningen.

Prövning av den färdiga anläggningen görs av SKI
efter det att tillståndsinnehavaren lämnat en sk slut-
lig säkerhetsrapport som detaljerat beskriver hur
anläggningen är uppförd och kommer att drivas,
intyg över första besiktning rörande tryckkärlssä-
kerhet samt program för provdrift. SKI uppställer de
villkor och föreskrifter som skall gälla för driften.
När provdriften är avslutad, lämnar SKI tillstånd för
rutinmässig drift. Föreskrifter avseende strålskydd
ges av SSI.

Återkommande säkerhetsgranskning innebär en
fullständig genomgång av säkerheten vid varje
kärnkraftreaktor minst tre gånger under dess pla-
nerade livstid. Denna granskning grundas bl a på
drifterfarenheter och resultat från olika kontrollpro-
gram samt på resultat av svenskt och internationellt
utvecklingsarbete på reaktorsäkerhetsområdet.

Fortlöpande inspektion och kontroll

Kärnkraftverk

SKI får daglig information av kraftföretagen om
driften vid kärnkraftverken. Likaså rapporteras alla
avvikelser från normala förhållanden till SKI. Om
något inträffar, som enligt SKhs bedömning kan
äventyra säkerheten vid kärnkraftverket, kan
inspektionen beordra att lämpliga åtgärder vidtas
eller att driften stoppas. 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.

SKI förvissar sig om att givna regler följs genom att
göra täta inspektioner vid anläggningen och genom
att analysera de rapporter som kraftföretagen mås-
te ställa till SKhs förfogande. SKhs regler innehåller
också krav på officiell provning ev tryckkärlskom-
ponenter som utförs av statens anläggningsprov-
ning.

Se vidare om SK!:s uppgifter på omslagets bakrp insida!
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SAMLAD BEDÖMNING AV KVARTAL 4

Under fjärde kvartalet 1984 var tio kärnkraftverk i drift för konti-

nuerlig elproduktion. Montagearbetena pågick vid den elfte och tolfte

reaktorn, Forsmark 3 och Oskarshamn 3, vilka beräknas vara färdig-

ställda 1985.

Under kvartalet inträffade inga allvarliga störningar av säkerhets-

mässig betydelse i de kärntekniska anläggningar över vilka SKI har

tillsynsansvar.

Vid den stora störningen på det svenska elnätet den 27 december drabbades

även kärnkraftverken. Från säkerhetssynpunkt innebar strömavbrottet

ingenting allvarligt. Däremot finns det anledning att från driftsyn-

punkt se över verkens förmåga att övergå i s k husturbindrift (se Be-

skrivning av använda tekniska begrepp).



TABELL 1. SVENSKA KÄRNKRAFTVERK I DRIFT ELLER UNDER BYGGNAD

\

KÄRNKRAFTVERK

BARSEBÄCK 1

BARSEBÄCK 2

FORSMARK 1

FORSMARK 2

FORSMARK 3

OSKARSHAMN 1

OSKARSHAMN 2

OSKARSHAMN 3

RINGHALS 1

RINGHALS 2

RINGHALS 3

RINGHALS 4

ÄGARE

Sydkraft

Sydkraft

Forsmarks

Kraftgrupp AB

OKG AB

OKG AB

OKG AB

Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall

REAKTOR-

TYP

BWR

BWR

BUR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

PWR

PWR

PWR

REAKTOR

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

ASEA-ATOM

Westinghouse

Westinghouse

Westinghouse

TÖR

TURBIN

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal Laval

General Electric

Stal-Laval

Stal-Laval

Stal-Lavai

TERMISK

EFFEKT

(MW)

1 700

1 700

2 700

2 700

3 000

1 375

1 800

3 000

Co 2 270

2 440

2 783

2 783

ELEKTRISK

EFFEKT

BRUTTO/NETTO

(MW)

590/570

590/570

940/900

940/900

1 100/1 060

460/440

615/595

1 100/1 060

780/750

840/800

960/915

960/915

BRÄNSLE-

LADDNING

1975

1976/77

1980

1980

1984-*

1970

1974

1985*

1974

1974

1980

1982

KOMMER-

SIELL

DRIF-

1975

1977

1981

1981

1985*

1972

1975

1985*

1976

1975

1981

1983*

BWR = kokvattenreaktor

PWR = tryckvattenreaktor
* Planerat



TABELL 2

SVENSKA KÄRNKRAFTVERK I DRIFT

l/'A'OMl/Dft C T \ / C D t/
KAKNKKAF 1 VhKK,

BARSEBÄCK 1

BARSEBÄCK 2

FORSMARK 1

FORSMARK 2

OSKARSHAMN 1

OSKARSHAMN 2

RINGHALS 1

RINGHALS 2

RINGHALS 3

RINGHALS A

I DRIFT,

UNDER
KVARTALET

94

97

99

98

98

96

83

96

99

91

% AV TOTAL TID

UNDER
SENASTE
8RET

88

84

92

92

88

88

61

70

67

47

UNDER
SENASTE
2 SREN

86

91

85

81

84

89

72

69

55

*)

ENERGIUTNYTTJNINGSFAKTOR %

UNDER
KVARTALET

90

93

74

79

96

92

59

69

78

70

UNDER
SENASTE
SRET

81

75

75

70

82

79

50

57

37

34

UNDER
SENASTE
2 ÖREN

80

84

72

68

79

81

61

61

27

*)

TOTAL ELPRODUKTION,
BRUTTO (MWh)

30 590 087

26 618 003

18 754 502

14 145 705

31 629 312

35 010 588

32 509 429

38 359 690

7 900 085

3 065 202

A MM
ANM.

I

GO

*) Har ej gått tillräckligt lång tid i kommersiell drift

"I drift" anger den tid då generatorn varit inkopplad på kraftnätet

"Energiutnyttjningsfaktorn" anger hur mycket elenergi som producerats under den aktuella tidsperioden i förhållande till
den elenergi som teoretiskt kan produceras med full effekt under samma period.

Energiutnyttjningsfaktor= Producerad elenergi under perioden x ] m

Generatoreffekt x total tid under perioden

Att betrakta de ovan definierade parametrarna enbart för ett visst kvartal ger begränsad information. Därför anges de
även för det senaste året och för de senaste två åren.
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KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Barsebäck 1

Kvartalet inleddes med lugn drift vid full effekt.

Den 14 oktober togs reaktorn ned till kall avställning för att möjlig-

göra undersökning av eventuell sprickbildning i passbitar till härd-

strilens stamledning. Provresultatet visade att inget läckage från

stamledningen förekom.

Vid periodisk provning den 19 oktober av en snabbstoppsgrupp öppnades

av misstag fel ventil varvid styrstavarna som tillhör denna grupp sköts

in i reaktorn. Effekten reducerades därvid från 100 till 60%.

Den 11 november gjordes en varm avställning för att balansera turbinen.

Vid avställningen upptäcktes att två skal ventil er i matarvattensystemet

ej gick att manövrera. Orsaken i båda fallen var ett trasigt fiber-

kugghjul i manöverdonet. Detta byttes och generatorn fasades in samma dag.

Den 30 november inträffade en tillfällig effektnedgång. Anledningen

var ett brott i magnetiseringskretsen till en av frekvensformarna för

huvudcirkulationspumparna.

Den 11 december konstaterades ett spindelbrott på en av turbinens regler-

ventiler. Vid effektreduktion den 12 december bidrog detta till att

störningar uppstod i turbinens reglersystem. Detta medförde en tryck-

höjning i reaktorn, vilket orsakade reaktorsnabbstopp. Reaktorn åter-

startades samma dag.

Den 16 december togs reaktorn ned till varm avställning för att under-

söka högtrycksturbinens reglerventiler. Generatorns rotorkapslar kon-

trollerades med hjälp av ultraljud (se Beskrivning av använda tekniska

begrepp), som visade att de var utan anmärkning.

I samband med kraftigt regn den 20 december trängde vatten ned i ett

ställverk och orsakade jordfel i motorskyddet för brytarmotorn till en

dieselgenerator.
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Vid störningar på yttre nätet den 27 december löste inmatningsbrytarna

till 6 kV-stållverket ut, vilket ledde till att spänningen försvann.

Generatorbrytaren slog då automatiskt från och bröt möjligheterna för

husturbindrift (se Beskrivning av använda tekniska begrepp). Nollspän-

ningen på 6 kV-skenorna medförde förbud mot ångdumpning till kondensorn,

vilket i rådande driftläge orsakade reaktorsnabbstopp.

Vid gasturbinstarten den 27 december i samband med underspänning på

6 kV-skena del A, slog brytaren inte till. Anledningen var fel i fält-

brytarens motorskydd. Brytaren slogs till manuellt.

Vid kvartalets slut var reaktoreffekten 100%.

Barsebäck 2

Kvartalet inleddes med lugn drift vid 100% effekt.

Veckosluten den 7, 21 och 28 oktober samt 5 november reducerades effekten

av kraftbalansskäl.

En obefogad inskjutning av en snabbstoppsgrupp inträffade den 12 oktober

i samband med periodisk provning av snabbstoppsfunktionen. Effekten re-

ducerades därvid till 60%.

En tillfällig effektreduktion inträffade den 7 november p g a fel i

ett frekvensomformaraggregat för huvudcirkulationspumparna.

Den 16 november hördes missljud från skorstensmoniteringsutrustningen.

Missljudet lokaliserades till den fläkt som suger ut ett luftflöde

från skorstenen för mätning. Systemet togs ur drift under tiden fläkten

byttes.

Ett läckage den 20 november i en kabelgenomföring till en pump i reaktor-

vattnets reningssystem orsakade att pumpens motorskydd löste ut. Pump-

motor och kabelgenomföringar har nu omkonstruerats för att und?ika

detta problem.

Vid en provkörning av reaktorns nödkylningssystem den 7 december fastnade

en reglerventil i 90% öppet läge» Vid demonteringen hittades överdelen
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av en skruv i botten på ventil huset. Efter återmonteringen fungerade
ventilen normalt.

Den 9 december påbörjades en planerad kall avställning. Under avställ-
ningen ultraljudkontrollerades (se Beskrivning av andvända tekniska be-
grepp) dels generatorkapslarna dels en by-passledning till huvudcirkula-
tionssystemet. Undersökningarna gav ingen indikation på sprickor. Venturi-
rören i matarvattenledningarna, som tidigare lagats provisoriskt, byttes
ut under avställningen.

Under en rutinkontroll den 22 december upptäcktes läckage från en mano-

meteranslutning vid dieselgeneratorns saltvattenkylare. Läckaget be-

rodde på korrosion i manometerkopplingen, vilken byttes.

Vid störningen på yttre nät den 27 december var förloppet på Barsebäck 2
likartad med förloppet på Barsebäck 1.

Kvartalet avslutades med lugn drift vid 100% effekt.

Barsebäck - Avfallsfrågor

Med anledning av SKIs tveksamhet till bitumen som ingjutningsmaterial

för jonbytarmassor har Sydkraft startat ett program för produktunder-

sökning av bitumeningjutet avfall. Undersökningen syftar till att ge

underlag för en bedömning av svällningsbenägenheten hos jonbytarmassor

ingjutna enligt Barsebäcks process, samt i förekommande fall graden

av svallning. Försöken är nu avslutade och rapportering beräknas ske

under februari 1934. Sydkraft ansökte den 1 november om tillstånd

att ta i drift C-lagrets öppna hall. SKI gav tillstånd den 14 november.

Barsebäck - FILTRA

Arbetet med FILTRA-projektet löper planenligt. Samtliga konstruktions-

ritningar för stenkondensorn har tagits fram. Byggnadsentreprenaden har

upphandlats. Schaktningen för stenkondensorn och systembyggnaden har

avslutats. Grovbetonggjutningen är klar för systembyggnaden och pågår

för stenkondensorn. Planeringen av såväl yttre som inre rörmontage

pågår. Monteringen av rören beräknas börja i april 1984.



DYGNSMEDELEFFEKT, BRUTTO

B A R S E B Ä C K

:E KVARTALET 1983 TECKENFÖRKLARING

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

%
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R
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2 16 1
A 1
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BARSEBÄCK 1 (100% = 590 MW)
7
A
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M

21
A

28
A

5
A

9
A
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T

ioo|
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0 f

r

R Störning i reaktor- eller reaktor-

hjälpsystem

T Störning i turbin, generator eller

andra system

N Störningar som orsakat eller kunde

ha orsakat nedsättning av funktion

hos system med betydelse för säker-1

heten

A Avsiktligt driftstopp eller avsikt-

lig effektsänkning för provning,

underhåll, bränslebyte och dylikt

eller på grund av minskat behov av

eleffekt

M Störning orsakad av mänskliga fel

Siffrorna

anger datum i resp månad då händelsen

inträffade

BARSEBÄCK 2 (100% = 590 W )
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Forsmark 1

Kvartalet inleddes med 50% reaktordrift p g a ett lagerhaveri i en

turbin.

Under provning den 24 oktober öppnade inte en snabböppningsventil i

avblåsningssystemet.

Den 4 november rapporterades att en backventil i hjälpmatarvattensyste-

met kärvade. Efter nedgång till varm avställ ning den 5 november repa-

rerades de trasiga ventilerna.

Den turbin som sedan den 29 september varit avställd för reparation

togs åter i drift den 7 november.

Vid prov den 13 december av en ventil som ingår i systemet för avställd

reaktor, upptäcktes att dess manövermotor var trasig. Motorn byttes ut.

Blocket drevs därefter med full effekt till den 27 december, då driften

stördes p g a fel på 400 kV nätet. En turbin var dock i drift. Åter-

starten av den andra försenades p g a fel på en av turbinens hjälp-

oljepumpar, som reparerades.

Vid årets slut var effekten åter 100%.

Forsmark 2

Från den 1 oktober till den 15 november drevs reaktorn med reducerad

effekt av kraftbalansskäl.

Den 14 oktober upptäcktes ett fel i en kontaktorspole till en likriktare.
Kontaktorn ersattes inom ett dygn.

Den 21 oktober uppstod höga vibrationer vid provning av en av de fyra

hjälpmatarvattenpumparna. Felet orsakades av en felaktig pulsationsdämpare-

vilken man bytte.
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Den 26 november påbörjades nedgång till kall avställning för att göra

det möjligt att byta ut tryckvakter i nedblåsningsrör och att byta

magnetventiler i inneslutningen. Full effekt uppnåddes åter den 30

november.

Vid prov av styrstavarnas rörlighet den 6 och 23 december visade två av

dem försämrad rörlighet.

I samband med det snabbstopp som inträffade vid nätstörningen på 400

kV-nätet den 27 december, kördes samtliga styrstavar in. Två av dessa

kvarhölls i inskjutet läge. Vid årets slut var effekten uppe i 95%.

Forsmark 3

Montagetakten var under perioden god, men montaget av processrören var

kraftigt försenat. Detta påverkade i sin tur provtryckning och drift-

sättning av olika system. Starten av kall provdriften, som var planerad

till januari -84, beräknades därför bli försenad med ca 6 veckor.

Första bränsleleveransen till Forsmark 3 ägde rum den 1 november.

Den bestod av 24 st bränslepatroner, tillverkade vid bränslefabriken

ASEA-ATOM. I väntan på att bränslebassängerna i reaktorhallen skall bli

klara placerades patronerna i det torra förrådet. I samband därmed

klassades detta förråd som kontrollerat område. Det innebär att de

praktiska och formella kraven på renhet, bevakning och strålskydd ökade

liksom att där råder begränsat tillträde.

Utbildningen av driftpersonalen påbörjades redan under hösten 1981.

Teoridelen var under kvartalet i stort avklarad. Utbildningen gick där-

med in i en ny fas, som innebär aktivt deltagande i driftsättningen

av de olika systemen.

Forsmark - Slutförvar för reaktoravfali, SFR

Tunneldrivningen pågick. Vid årsskiftet hade man nått drygt 150 m in
i berget. Koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade 1 december sitt
beslut om villkor för byggandet. En ny situationsplan för tunnlar och
bergrum har utarbetats på basis av de kompletterande berggrundsunder-
sökningar som genomförts.



DYGNSMEDELEFFEKT, BRUTTO

F O R S M A R K

4:E KVARTALET 1983 TECKENFÖRKLARING

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

FORSMARK 1 (100% = 940 MW)
(HELA MSNADEN) 16 20
A R R

17 2627 6
R R A R

100

50

0

(HELA M&NADEN)
A

4
A

10
T

i
26
A

13
R

U

27
T

/

27
T

100

50

0

J"| J-tflJ

1

J V (

R Störning i reaktor- eller reaktor-

hjälpsystem

T Störning i turbin, generator eller

andra system

N Störningar som orsakat eller kunde

ha orsakat nedsättning av funktion

hos system med betydelse för säker-

heten

A Avsiktligt driftstopp eller avsikt-

lig effektsänkning för provning,

underhåll, bränslebyte och dylikt

eller på grund av minskat behov av

eleffekt

M Störning orsakad av mänskliga fel

Siffrorna

anger datum i resp månad då händelsen

inträffade

i

FORSMARK 2 (100% = 940 PW)
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Oskarshamn 1

Perioden i helhet kännetecknades av lugn drift vid full effekt.

En störning i flödesregleringen av huvudcirkulationspumparna den 5

oktober medförde ett snabbstopp eftersom driftpunkten låg i ett störnings-

känsligt område. Vid snabbstoppet observerades att en styrstavsgrupp

hade för lång inskjutningstid. Dagen därpå byttes en differenstryckvakt,

vilken styr larmfunktionen och gaspåfyllning till kvävgastankarna.

Inskjutningstiden var efter bytet tillräckligt kort.

En utsliten plantätning i ena dieselns interncirkulationspump byttes

ut den 12 oktober.

Den 27 december påverkade ett mindre droppläckage en tryckvakt så att

den obefogat indikerade för högt ångtryck i ejektorsystemet. Indike-

ringen ledde till försämrat undertryck i kondensorn, vilket medförde

dumpförbud och därefter turbin- respektive reaktorsnabbstopp.

Cirka en halvtimme efter snabbstoppet inträffade storstörningen på

kraftnätet med bortfall av hela yttre nätet. Dieselaggregaten startade

automatiskt och spänningssatte sina skenor. Efter mindre än en kvart

var övriga 6 kV-skenor manuellt spänningssatta från gasturbinerna.

Yttre 130 kV-nätet återkom och normala spänningsvägar in till stationen

var upprättade inom en timme efter nätbortfallet.

Oskarshamn 2

Kvartalet inleddes med 100% effektdrift. Under perioderna 19 - 26 resp

28 - 31 oktober reducerades effekten av kraftbalansskäl.

Vid periodisk provning den 5 oktober gav en pump i borinsprutningssy-

stemet inte godkänt tryck och flöde. Anledningen visade sig vara luft

i systemet. Efter avluftning och upprepad provning erhölls godkända

värden.

För att göra det möjligt att ombalansera turbinens lågtrycksdel togs

reaktorn ner till varm avställning den 7 oktober.
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Vid periodiskt prov den 19 oktober startade inte den ena dieseln. An-

ledningen var att varvtalsregulatorn inte var återförd i startläge.

Partiellt snabbstopp utlöstes den 4 november i samband med att ett

fel i nivåreglerutrustr.ingen till turbinens förvärmare reparerades.

Den 15 november upptäcktes ett fel i ett drivdons kuggväxel. Det re-
parerades under stoppet den 27 december.

Nätstörningen den 2.1 december var så kraftig, att fältbrytaren till

generatorn och inmatningsbrytarna till 6 kV-skenorna slog ifrån innan

det yttre nätet skiljdes bort med aggregatbrytaren. Detta innebar att

övergång till s k husturbindrift (se Beskrivning av använda tekniska

begrepp) omöjliggjordes. Då matarvattenpumparna stannade medförde detta

att vattennivån i reaktortortanken blev så låg att reaktorn snabbstoppade.

Dissiarna startade utan problem, men en av de två gasturbinerna startade

ej. Inom en timme hade det yttre nätet byggts upp och den normala in-

matningen till stationen fungerade åter.

Oskarshamn 3

Montagearbetena fortsatte enligt tidplanen.

Driftsättningen av anläggningen har inletts. Hjälpkraftställverket

är spänningssatt och reaktor-hallen är förklarad som s k renarea, vilket
bl a innebär att där råder begränsat tillträde.

Oskarshamn - CLAB

Den slutliga säkerhetsrapporten inkom till SKI den 22 december. Gransk-

ningsarbetet har påbörjats.
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Ringhals 1

Vid periodens början låg blocket på låg effekt p g a att turbinerna

bal anseringskördes.

Den 1 oktober fasades en av generatorerna till nätet. P g a att kraft-

behovet var lågt, pålastades generatorn endast till 200 MW.

Den 6 oktober upptäcktes ett läckage i en 15 mm avluftningsledning i

"hydrauliskt system för drivdon". Reaktorn kyldes ned och läckan tätades.

Den 11 oktober var en generator åter infasad till nätet. Samtidigt på-

gick baianseringsköming på den andra turbinen. Fram till den 30 oktober

kördes reaktorn med reducerad effekt och med endast en turbin av kraft-

balansskäl .

Den 1 november kördes reaktorn ned till kall avställning för inspektion

av samtliga drivdon med avseende på läckage. Byte av drivdonstätningar

pågick fram till den 5 november. Den 10 november var båda turbingenera-

torerna infasade. Pålastningen ökades långsamt för konditionering av

bränslet. Den 14 november uppnåddes full effekt.

Den 25 december kördes reaktorn ned till varm avställning för översyn

av fästanordningar på 400 kV-linjen. Efter att ha bytt ut ett antal

sprintar återupptogs driften.

Den 27 december inträffade en störning på stamlinjenätet, som orsakade

spänningsbortfall i södra delen av landet. Den ena generatorn löste ut

på övervarv, den andra hölls i drift, men frekvensen sjönk och därmed

varvtalet på kondensat- och matarvattenpumpar. Detta medförde att nivån

i reaktortanken sjönk under normala värden. Operatörerna beslöt att

stoppa reaktorn manuellt. Vid störningen startade blockets samtliga

dies!ar och levererade erforderlig hjälpkraft under den tid som den

yttre matningen var avbruten, övergång till husturbindrift (so Beskriv-

ning av använda tekniska begrepp) skedde ej. Detta kan delvis förklaras

av att möjligheterna till lyckad Övergång är begränsade med så stora

svängningar på nätet som rådde under störningen.

Den 28 december var reaktorn åter i drift och kördes med full effekt

till kvartalets slut.
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Ringhals 2

Kvartalet inleddes med reducerad effekt av kraftbalansskäl.

Lugn drift rådde fram till den 17 november då ett snabbstopp inträffade.

Av kraftbalansskäl var endast en turbin i drift. Turbinen förlorade varv-

tal små' tn ingen p g a fel i ett kretskort och stoppade automatiskt. Det

ledde till att också reaktorn snabbstoppade p g a att effekten vid till-

fället var för hög (> 10%). Reaktorn återstartades och kördes ytter-

ligare en tid med reducerad effekt.

Från den 23 november kördes reaktorn åter med 100% effekt fram till den

30 november då ett snabbstopp inträffade. Även denna gång var orsaken

fel i ett kretskort. Efter byte av kretskortet kördes reaktorn åter upp

till 100% effekt.

Lugn drift rådde fram till den 27 december, då den landsomfattande nät-

störningen utlöste snabbstopp av blocket, övergång till husturbindrift

(se Beskrivning av använda tekniska begrepp) misslyckades. Samtliga

dieslar startade och försåg blocket med hjälpkraft. Stoppet orsakade

brott på några sprängbleck på turbinernas lågtryckshus. Samtliga

sprängbleck byttes ut och återstarten förlöpte utan anmärkningar.

Reaktorn kördes med full effekt perioden ut.

Ringhals 3

Reaktorn kördes vid periodens början med reducerad effekt av kraftbalans-

skäl. Drifttillstånd på 3000 full effekttimmar hade beviljats föregående

kvartal.

Driftegenskaperna hos den nya matarvattenfördelaren, som byggts in för

att minska tubvibrationerna i ånggeneratorerna,utvärderades under perioden,

I syfte att än mer reducera vibrationerna görs en flödesfördelning mellan

botten- och topp-matning, 80% respektive 20%.

Den 9 oktober höjdes effekten till 100%. Tubvibrationsmätningar vid full

effekt utfördes. Inget anmärkningsvärt framkom vid mätningarna. Effekten

sänktes åter av kraftbalansskäl till 65%.
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Den 17 oktober ställdes ena turbinaggregatet av för reparation av läckage

i kondensatsystemet. Efter reparationen kördes reaktorn med två turbiner

men med begränsad effekt fram till den 12 november då kraftbehovet ökade

och effekten höjdes till 100%. Reaktorn kördes sedan med full effekt

frånsett en effektsänkning p g a en programenlig test den 4 december.

Den 27 december inträffade ett snabbstopp på turbinerna och reaktorn

p g a den nätstörning som även berörde övriga block i stationen, över-

gång till husturbindrift (se Beskrivning av använda tekniska begrepp)

misslyckades p g a att reaktorregleringen för tillfället låg i läge

"hand", vilket innebär att regleringen utförs manuellt . Anledningen

till detta var att det pågick härdfysikaliska prov. Samtliga dieslar

startade och genomlöpte dieselsekvensen utan anmärkning. Reaktorns

skyddsystem fungerade som förväntat.

Återstarten försenades något dels beroende på brist på avgasat vatten

dels genom att man undersökte om tryckhål lårens avblåsningsventiler var

driftklara.

Följande dag var reaktorn åter i drift och lugn drift rådde perioden ut.

Ringhals 4

Vid kvartalets början kördes reaktorn med reducerad effekt dels p g a

' härvändsvibrationer i generatorerna dels av kraftbalansskäl. Vibra-

tioner i matarvattenledningarna observerades. Dessa antogs härstamma

från en kolv i en reglerventil.

Den 12 oktober höjdes effekten kortvarigt till 87% för tubvibrations-

mätningar i ånggeneratorerna.

Den 17 oktober avslutades ett 600 timmars prov av turbinanläggningen.

Den 22 oktober reducerades effekten från 80% till 30% för översyn av
tryckgivaren till matarvattenfördelaren. Reaktorn drevs åter med 80%
effekt fram till den 19 november, då ett turbinaggregat togs ur drift
för att möjliggöra reparation av ett ställverksfel. Efter reparationen
höjdes effekten åter till 80%.
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Den 21 november övertog Vattenfall Ringhals 4 av leverantören Westinghouse

- en kommersiell milstolpe.

Den 1 december orsakade en obefogad brytarutlösning på 400 kV-nätet i

Horred nedstyrning och frånkoppling av båda generatorerna. Efter stör-

ningen gick fasning och effekthöjning utan anmärkning.

Driften fortsatte fram till den 23 december, då nedgång för en planerad

avställning påbörjades. De viktigaste arbetena som planerats var virvel-

strömsmätning av ånggeneratortuberna, utbyte av insatser i matarvatten-

ventilerna och inspektion av matarvattenfördelare. Dessa arbeten pågick

vid kvartalets utgång.

Ringhals - Avfallsfrågor

I Ringhals pågick undersökningar av orsakerna till att kokillerna med

ingjutna kondensatreningsmassorfran Ringhals 1 uppvisar sprickbildningar

i kokillskalet. Vattenfall gör svällförsök och ingjutningsförsök i

labskala samt ingjutningsförsök i full skala. Vidare har man lagt ett

undersökningsprogram till leverantören av jonbytarmassan. Några entydiga

resultat har inte uppnåtts. Rapportering förväntas ske under januari 1984.

Den 28 november tog Vattenfall projekteringsbeslut för en om- och till-

byggnad av avfallsstationen. I korthet går beslutet ut på att utöka

lagringskapaciteten för PWR-massor, att bygga om "gamla" kokil Iför-

rådet, att bygga till en SFR-terminal vid nya kokilIförrådet samt att

bygga en kulvertförbindelse mellan "gamla" och nya koki11 förrådet.
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Studsvik Energiteknik AB

Under kvartalet rapporterades inga störningar av säkerhetsmässig betydelse,

A vjFa VI sa ni ji gjj nj_nga_r

Sprängningsarbeten för ett mellanlager för låg- och medelaktivt avfall

pågick. Projekteringsarbeten bedrevs för den planerade nya behandlings-

anläggningen för radioaktivt avfall,

JR2 —__ire_ajkt:_o_irn_

Den 30 september lämnade Studsvik Energiteknik AB till SKI en ansökan

om tillstånd för fortsatt drift av R2-reaktorn. Ansökan bygger på förut-

sättningen att reaktortanken byts ut. Granskningsarbetet på SKI påbörja-

des under kvartalet.

AB ASEA-ATOMs bränslefabrik

Under kvartalet rapporterades inga störningar av säkerhetsmässig signi-

fikant betydelse.

En driftstörning rapporterades dock den 29 november, då en doseringstank

för uranylnitrat (UNH) i konverteringsverkstaden överfylldes. Anledningen

var att operatören låst pumpens strömbrytare i tillage och därefter av-

lägsnat sig. överfyllnaden ledde till att UNH pumpades in i en stril-

tvätt och vidare till en tank för karbonatvatten. Vid utformningen av ut-

rustningen har man tagit hänsyn till att liknande händelser kan inträffa,

varför ingen risk för kriticitet förelåg. Systemet har modifierats för

att undvika sådana driftstörningar i framtiden.
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KLYVBART MATERIAL

Kontroll av klyvbart material

Inga avvikelser från uppställda vinkor har noterats.

IAEA genomförde under kvartalet tre inspektioner vid ASEA-ATOM, varav

en icke förhandsaviserad, fem inspektioner vid kärnkraftverk samt en

vid Studsvik Energiteknik AB. Ingenting framkom därvid som strider mot

avtalet mellan Sverige och IAEA.

Transport av klyvbart material

Nationella och internationella bestämmelser om säker transport av radio-

aktiva ämnen är normalt baserade på rekommendationer utgivna av IAEA.

Den nu gällande utgåvan av rekommendationerna har under de senaste tre

åren, med aktivt deltagande av SKI, varit föremål för revidering. Arbetet

med att revidera det tekniska innehållet i rekommendationerna avslutades

under november. De reviderade rekommendationerna väntas bli fastställda

av IAEAs styrelse under 1984.

En transport av utarmat uran i form av UFg genomfördes under kvartalet

från Studsvik till konverteringsanläggningen Eurodif i Tricastain,

Frankrike. Transporten, som totalt omfattade 391 ton utarmat uran, genom-

fördes med lastbil till Nynäshamn och därefter med fartyget Sigyn till

Frankrike. Uranet utgjorde restprodukter från anrikning i Sovjetunionen.

Utförsel av klyvbart material och kärnteknisk utrustning

Två ansökningar om utförsel av obestrålat reaktorbränsle från ASEA-ATOM

till Finland inkom till SKI. För den ena, som gäller ersättningsbränsle

till reaktorn TVO 2, inväntas överföringsgodkännande från uranleverantörs-

landet, Kanada. Den andra, som gäller ersättningsbränsle till reaktorn

TVO 1, tillstyrktes av SKI och överlämnades till regeringen för avgörande.

Regeringen beviljade utförseltillstånd i november.
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Under kvartalet inkom också en ansökan om tillstånd att till USA föra ut
använt MTR-bränsle från R2-reaktorn i Studsvik. SKI tillstyrkte utför-
seln och överlämnade ansökan till regeringen för avgörande.

Kärnbränslecykelns slutsteg - KBS-3

Under kvartalet fortgick SKIs granskningsarbete avseende KBS-3 rapporten.

Rapporten utgör underlag för ansökningar om laddningstillstånd enligt

lagen om kärnteknisk verksamhet för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3.

Några av de konsulter som SKI anlitat lämnade under kvartalet sina rappor-

ter. SKIs granskning och yttrande till regeringen skall vara klara under

första kvartalet 1984.



- 23 -

FORSKNING

Under denna rubrik avser vi att i varje kvartalsrapport ge en samman-

fattande beskrivning av pågående SKI-stödd forskning inom något eller

några av SKIs forskningsområden, nämligen

1. Människa-maskin

2. Materialteknik

3. Termohydraulik

4. Bränsle

5. Systemanalys

6. Regler- och elteknik

7. Kärnavfallshantering

8. övrigt

Det innebär att hela forskningsprogrammet kommer att presenteras inom

två år, vilket är rimligt med hänsyn till projektens löptid.

En samlad redovisning av hela forskningsprogrammet återfinns i SKIs
anslagsframställan.

Systemanalys

Området kan indelas i två huvudgrupper, projekt som syftar till förbättrad

kunskap om svåra olyckor och projekt med anknytning till förbättrade me-

toder för tillförlitlighetsanalyser. Det totala antalet projekt är ganska

stort. Nedan redovisas några av de intressantare.

RAMA-projektet

RAMA-projektetjSom påbörjades i början av 1983,drivs gemensamt av SKI,

OKG, Vattenfall och SSI. Syftet med projektet är att ta fram besluts-

underlag för beslut om åtgärder som syftar till att hindra konsekvenserna

för omgivningen vid ett eventuellt större haveri vid reaktorerna i

Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Projektgruppen består av en styrgrupp

och två arbetsgrupper, Kall termsgruppen och Inneslutningsgruppen. I Käll-

termsgruppen tar man fram underlag för bestämning av kal Hermen vid en

eventuell reaktorolycka. Inneslutningsgruppen arbetar med att ta fram

modeller för hur innesiutningen uppträder vid olika haverisekvenser.
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RAMA-projektets målsättning är att ta fram metoder som sedan skall an-

vändas vid de stationsspecifika analyserna som utförs i respektive kraft-

bolags regi. Arbetet skall vara avslutat i början av 1985 så att SKI

kan sammanställa ett beslutsunderlag som skall tillställas regeringen

under våren 1985.

Marviken-V

Marviken-projektet är ett internationellt experimentprojekt som genom-

förs i Marviken-anläggningen utanför Norrköping. Syftet med projektet

är att undersöka hur aerosoler kan kvarhållas i en lättvattenreaktors

primärsystem. Två typer av experiment genomförs, dels med några tänkbara,

icke radioaktiva fissionsprodukter, dels med en simulerad blandning av

reaktorhärdens material. Med hjälp av plasmakanoner alstras aerosoler,

varefter man undersöker i hur hög grad och var de avsätts i primärsystemet.

Resultaten från experimenten kommer att användas för verifiering av teo-

retiska modeller för aerosolens uppträdande, bl a inom RAMA-projektet.

Projektet beräknas avslutas under 1985.

Kall termskemi

Vid Göteborgs Universitet, CTH och RCG-konsult bedrivs arbete med både

teoretiska studier och småskaleexperiment inom området kall termskemi.

Resultatet av arbetet används både inom RAMA-projektet och i Marviken-

experimentet.

NKA/SÄK-1

Det samnordiska projektet NKA/SÄK-1 "Probabilistisk riskanalys och li-

censiering" påbörjades 1981 och beräknas avslutas under 1984. Målsätt-

ningen är:

- att verifiera olika riskanalysmetoder beträffande deras full ständighet

och prediktiva noggrannhet.

- att förbättra dataunderlaget för bestämning av komponenters tillförlit-

lighet.

- att presentera riktlinjer för tillämpning av probabilistiska metoder i

1icensieringsarbetet inklusive utvärdering av metodernas styrka och

begränsningar.
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Deltagande organisationer är SKI, VTT, RIS0, IFR, Studsvik och ASEA-ATOM.

Arbetet bedrivs dels genom att de olika organisationerna koncentrerar

sig på vissa delområden, dels vid gemensamma arbetsmöten och seminarier.

Ti 11förlitlighetsdatahandboken (T-boken), Version 2

T-boken, vars första version kom ut hösten 1982, är en sammanställning

av tillförlitlighetsdata för olika komponenter framtagna genom statis-

tisk bearbetning av empiriska data från svenska kärnkraftverk. Version 2

är en uppdatering och en vidareutveckling. Arbetet förs av ASEA-ATOM

och Rejlers på uppdrag av SKI och RKS. Som underlag för den statistiska

bearbetningen används de metoder för datorbearbetning som Studsvik tagit

fram inom ramen för NKA/SÄK-1. Den fortlöpande uppdateringen av T-boken

är tänkt att ske av kraftbolagen genom ATV-kansliet.

DORISK

DORISK är ett programpaket för strukturering och dokumentation av fel-

träd. Genom detta får man en enhetlig struktur på de fel träd som tas

fram av kraftbolagen och SKI. Genom DORISK kan också indatafiler till

olika fel trädsanalysprogram genereras. Programpaketet togs fram under

1982 och 1983 av Control Data på uppdrag av OKG och med stöd från SKI.

Viss uppdatering av paketet pågår och beräknas avslutas under 1984.

Fel trädsgrafik

Under 1983 utvecklade Control Data på uppdrag av SKI ett programpaket

där man med hjälp av en grafisk terminal kan upprätta och modifiera

fel träd. Systemet används av SKI i det arbete som görs vid analysenheten.

Systemet kommer att justeras och uppdateras under 1984 med utgångspunkt

från de erfarenheter man har efter den provdrift som påbörjades under

sommaren 1983.
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Forskningsprojekt som slutrapporterats under 4:e kvartalet 1983

Projektnamn och projektnr

Töjningsmätning på system 211 i Ringhals 1
B64/83

Ultraljudprovning av rostfria austenitiska
material och svetsgods. Verifiering av
förslag till provningsprocedur
B74/82

Beräkning av den maximala kapslings-
temperaturen med förbättrad strål-
ningsmoden .
B56/82

System Interaction and Single Failure
Criterion, Phase 3.
B58/82

FIX-II - LOCA Blowdown and Pump Trip Heat
Transfer Experiments. Phase 2
Description of Experimental Equipment
Part 1
B20/83

Filtra - Stone Condenser Experiment in
Karlshamn
B43/81

Tillförlitlighetsmoden . för värdering av
säkerhetsfnässiga störningar i kärnkraft-
verk - En förstudie
B46/82

Workshop on Dependent Failure Analysis,
Västerås 27-29 April 1983

Analysis of Failure Dependencies in the
Oskarshamn 1. Nuclear Shutdown Systems
B38/79

Utförande organisation
och projektledare

ASEA-ATOM, C Sjögren

SA, E-B Pers-Andersson
P 0 Lindholm

ETU, P Bergqvist

MHB

Studsvik, L Nilsson
P Å Gustafsson

Svenska kärndatakommittén
för budgetåret 1982/83
B50/82

KDK. Redogörelse

ASEA-ATOM, J Fredell

ETU, L Andersson

ASEA-ATOM, J Haukeland
G Eriksson

Studsvik, N A Kjell bert
M V Tuxen-Meyer

FOA
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BESKRIVNING AV ANVÄNDA TEKNISKA BEGREPP

Husturbindrift

Under normal drift med ett kärnkraftaggregat kan störningar tänkas in-

träffa och ett exempel är en plötslig bortkoppling av anslutningen

till det yttre elnätet. Härvid skall kärnkraftaggregatet kopplas bort

från elnätet med hjälp av elbrytare "aggregatbrytare" och gå över i

husturbindrift, dvs produktion av hjälpkraft för det egna behovet.

Eftersom reaktoreffekten inte omedelbart kan minskas, har turbinen för-

setts med ett system som dumpar överskottsångan direkt till kondensorn.

Dumpsystemet klarar 100% reaktoreffekt under en kortare tid, varefter

nedstyrning av effekten sker.

Om störningen medför att dumpsystemet inte är tillgängligt vid last-

frånslaget, kan turbinanläggningen inte ta emot reaktorångan. Reaktorns

avblåsningssystem får då signal att omedelbart öppna ventiler, som blåser

av överskottsångan. I kokarreaktorer (BWR) sker detta från reaktorn

till kondensationsbassängen och i tryckvattenreaktorer (PWR) från ång-

generatorernas sekundärsida till omgivningen utomhus. Samtidigt ut-

löses snabbstopp av reaktorn.

I de fall övergång till husturbindrift lyckas, kan produktionen till

det yttre elnätet återupptas relativt snabbt, efter det att elnätet har

återställts. Om reaktorn däremot har snabbstoppas tar återstarten längre

tid, eftersom åtskilligt fler insatser då måste göras för att åter sätta

i drift kärnkraftaggregatets många system.
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Utvärderingsproblem vid ultraljudprovning

Ultraljudprovning (se figur) av tryckbärande system i kärnkraftverk

genomförs vanligen i tre steg. Vid avsökning registreras reflekterade

signaler över en förutbestämd nivå ( s k rapporteringsnivå). Dessa

benämns ultraljudindikationer. De genomgår därefter analys för be-

dömning av orsak till reflektionen. Om analysen visar att signalerna

beror på en defekt (såsom slagg, bindfel eller spricka) utförs

ytterligare mätningar för uppskattning av defektens utbredning.

svets
ultral.iudprob

defekt ?

Vid de årligen återkommande provningarna analyseras ett mycket stort

antal ultraljudindikationer. Merparten kan direkt sorteras bort som

orsakande av svetsens geometri (t ex rotvulst, valv eller smältdike).

Många av de resterande indikationerna är också geometriskt betingade,

men de är svårbedömbara. Sådana indikationer registreras vanligen,

eftersom begränsad åtkomlighet i kombination med svetsråge omöjlig-

gör kartläggning av svetsens undersida. Ultraljudoperatören kan inte

förvissa sig om att indikationen verkligen härrör från en geometrisk

reflektor utan måste bedöma den som en defekt.

En hel del bedömningsproblem kan undvikas genom att svetsrågen plan-

slipas. I många fall måste emellertid tidsödande kompletterande

undersökningar med andra metoder som radiografering tillgripas. Detta

för att man skall kunna klassificera ultraljudindikationen korrekt.

Även i sådana fall där man konstaterat en verklig defekt är utvärderings-

problemen stora. De indirekta mätförfaranden, som används i dag för

uppskattning av defektutbredningar, ger dålig noggrannhet. Vid upp-

skattning av defekthöjd (sprickstorlek) måste man räkna med osäkerheter,

som kan vara av samma storleksordning som defektens storlek.



Övriga kärntekniska anläggningar

Vid Studsvik Energiteknik AB:s anläggningar i
Studsvik bedrivs forskning vid två reaktorer, R2 och
R2-0 med 50 MW resp 1 MWtermisk effekt. Företa-
gets verksamhet omfattar även undersökningar av
kärnbränsle, behandling och förvaring av radioak-
tivt avfall samt begränsad laboratorieverksamhet
med uran och plutonium. Förutom vid forskningsre-
aktorerna hanteras inte klyvbart material i någon
större omfattning, utan det är huvudsakligen fråga
om förvaring. SKI tillser att verksamheten vid an-
läggningen bedrivs på ett säkerhetsmässigttillfreds-
ställande sätt. Arbetet sker i samarbete med SSI.

AB ASEA-ATOM:s bränslefabriker i Västerås tillver-
kar kärnbränsle till både kokar- och tryckvatten-
reaktorer. SKI:s uppgift är att tillse att säkerheten
upprätthålls så att störningar, som kan hota säker-
heten vid anläggningen eller i dess omgivningar,
kan undvikas. Denna uppgift utförs i samarbete
med SSI.

Under byggnad är CLAB (Centrallagret för använt
kärnbränsle) utanför Oskarshamn, vilket beräknas
tas i drift under 1985, och SFR (Slutförvar för reak-
toravfall) vid Forsmark som enligt planerna skall
vara färdigbyggt i slutet av 1980-talet.

KLYVBART MATERIAL

Kontroll av klyvbart material

Allt uran, plutonium och torium i landet är i enlighet
med icke-spridningsfördraget underställt kontroll
av IAEA (International Atomic Energy Agency). Kon-
trollen syftar till att verifiera att materialet inte an-
vänds för framställning av kärnvapen eller andra
kärnladdningar. Merparten av det klyvbara mate-
rial som införs till Sverige beläggs dessutom av de
stater som levererar det med vissa restriktioner som
rör användning och återutförsel.

SKI:s uppgift är att tillse att materialet hanteras och
används på ett sätt som överensstämmer med
uppställda villkor och internationella överenskom-
melser. SK! skall också följa IAEA:s verksamhet i
Sverige och bistå organisationen i dess arbete.

Transport av klyvbart material

Varje år utförs hundratals urantransporter och ett
fåtal plutoniumtransporter. Den övervägande delen
av dessa transporter gäller obestrålat material.
SKI:s uppgift är att tillse att nationella och interna-
tionella säkerhetsbestämmelser följs. Arbetet utförs
i samarbete med SSI.

Utförsel av klyvbart material och
kärnteknisk utrustning
För utförsel ur landet av uran, plutonium och torium
liksom för export av viss kärnteknisk utrustning
krävs tillstånd. Ansökan om utförseltillstånd inges
till SKI som bedömer ärendena enligt internationel-
la avtal och fastlagd svensk exportpolicy. För visst
material och mindre kvantiteter lämnar SKI tillstånd.
Övriga ärenden överlämnas med SKhs yttrande till
regeringen för beslut.

FORSKNING

I SKhs verksamhet ingår också att analysera beho-
vet av forskning inom kärnsäkerhetsområdet och att
utifrån dessa analyser till högskolor, forskningsinsti-
tutioner och företag, fördela det forskningsanslag
som SKI förfogar över. SKI planerar, initierar, styr
och bevakar forskningsprojekten och har även

ansvar för den ekonomiska kontrollen av dem. Till
arbetsuppgifterna hör också att sprida kunskap om
resultaten av projekten så att de nyttiggörs i SKI:s
tillsyns- och granskningsverksamhet samt i säker-
hetsarbetet vid anläggningarna. Forskningsprojek-
ten bedrivs ofta i internationellt samarbete.
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