
NUCLEAR SAFETY BOARD OF THE SWEDISH UTILITIES
LE CONSEIL POUR LA SECURITÉ NUCLEAIRE

SICHERHEITSRAT DER SCHWEDISCHEN KERNKRAFTGESELLSCHAFTEN

RÅDET FÖR

KÄRNKRAFTSÄKERHET

RKS

JÄMFÖRANDE SAMMANSTÄLLNING AV HÄNDEL-
SEFÖRLOPPET VID KÄRNKRAFTVERKEN VID
NÄTSTÖRNING 1983-12-27

RKS-84-02 1984-01-27

Innehåll:

- Sammanfattning

- Händelseförlopp i svenska kärnkraftanläggningar
(ASEA-ATOM-rapport K 84-30)

- Utländska erfarenheter

Godkänd:

(Thomas £ckered)

"> BOX 5864 S-10248 STOCKHOLM °'"« VALHALLAVÄGEN 104 STOCKHOLM '"08-579540 IEL" 13108 SKBF mt fAM08-782952?



Sammanfattning

Sedan ett nätbortfall i södra Sverige 1983-12-27

hade följts av snabbstopp hos alla reaktorer i drift

utom en, initierade RKS två undersökningar

- en jämförande studie av händelseförloppet vid de

svenska kärnkraftverken med tonvikt på säkerhets-

systemens funktion

- en genomgång av utländska kärnkraftreaktorers kon-

struktiva förutsättningar för husturbindrift och

de erfarenheter som finns av övergång till sådan.

Någon studie av nätbortfallet som sådant eller dess

öv.iga konsekvenser har inte gjorts av RKS.

svenska anläggningarna klarade störningen vad gäl-

fi : den primära säkerheten. Med untantag av Forsmark 1

/n sslyckades samtliga anläggningar med att etablera

/usturbindrift. Förutsättningar finns för höjning av

tillförlitligheten för etablering av husturbindrift.

Kärnkraftanläggningar som är konstruerade i Europa

har betydligt större möjligheter att gå över till

husturbindrift än anläggningar konstruerade i USA.

Anledningen är att europeiska konstruktioner normalt

har större duirpningskapacitet.
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Sammanfattning Abstract

Inledande el störning
Nätbortfall inträffade 1983-12-27 ca kl 12.57 omfattan-
de den södra halvan av riksnätet.

Vid tidpunkten för störningen hade södra Sverige ett
produktionsuriderskott i förhallande till belastningen,
vilket uppvägdes av överföring från norra Sverige via
sex 400 kV-ledningar samt genom impoi: från Norge. När
den felaktiga frånskiljaren i Hamra upptäcktes, utfördes
en omkoppling som resulterade i att två av de sex över-
föringslinjerna sammankopplades. I samband med att från-
skiljaren havererade kom två ledningar att slås ut i stället
för en som skulle varit fallet om haveriet inträffat innan
den aktuella omkopplingen verkställts.

De återstående fyra ledningarna hade ej kapacitet att
överföra tillräcklig effekt, varför spänningen snabbt
sjönk i hela södra Sverige. Vid detta tillfälle sKulle
delar av nätet ha sektionerats bort för att återställa
jämvikt mellan produktion och förbrukning men så hann
aldrig ske, varför den produktionskapacitet som fanns
tillgänglig löstes från nätet. På cirka tre sekunder hade
södra Sverige släckts.

Anläggningarna som separerats från nätet automatiskt
'genom utlösta skyddsfunktioner, sökte styra ner till
s k husturbindrift.

Med hänsyn till störningens karaktär var förutsättningar-
na för att lyckas med husturbindrift ej särskilt gynn-
samma.

I den föreliggande rapporten ges en jämförande samman-
ställning av händelseutvecklingen vid de svenska kärn-
kraftverken i samband med elstörningen 1983-12-27.
Som underlag för sammanställningen har störningsrapporter
från de enskilda verken använts.
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Förutsättningar för husturbindrift
Reaktoranläggningar av ASEA-ATOMs leverans medger drift
med låg effekt anpassat till eget behov av hjälpkraft
då yttre nät ej är tillgängligt. Detta driftsätt kallas
även husturbindrift.

Anläggningarna är försedda med regler- och automatik-
utrustning som gör det möjligt att vid yttre störningar
upprätthålla husturbindrift.

övergång till husturbindrift sker vid nätbortfall då
lastfrånslagsvillkor erhålles varvid turbinens frekvens-
reglering inkopplas och dumpventilerna övertar tryck-
regleringen. På signal från reläskydd nedstyrs 313-pumpar-
nas varvtal till minvarv samt varvtalsreglering inkopplas.

Beroende på störningens karaktär samt fel i samfunktionen
mellan process- och övervakningsautomatik blir etable-
ringen av driftfallet inte alltid lyckad.

Förutsättningarna för lyckad etablering av stationär hus-
turbindrift i AAs anläggningar är i princip följande:

1 Inga yttre elektriska fel som medför bortkoppling
av aggregat får utlösa
- generatorbrytare
- fältbrytare
- matningsbrytare till hjälpkraftskenor
- enskilda objektbrytare
innan eller samtidigt med utlösning av aggregatbrytare

2 Samtidigt som order till aggregatbrytaröppning ges
beordras HC-pumpnedstyrning (och pumptrip) i kombina-
tion med delsnabbstopp

3 Den anslutna turbinen skall kunna övergå till stabil
drift med varvtalsreglering på turbin och tryckregle-
ring för dumpning utan att

- TS utlöses genom övervarv eller genom gränsvärde
på processparameter

- varvtalsregleringen inklusive turbinventilerna
misslyckas att "fånga upp" turbinen vid driftvarv

För senare anläggningar (Forsmark 1 och 2) har över-
varvsskyddet för turbinerna kombinerats med en effek-
tiv accelerationsbegränsare som innebär att risken
för turbinutlösning vid övervarv i praktiken elimine-
rats.
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4 Vid övergång från normal drift till husturbindrift
uppsnabbas öppningen av turbinskyddet på ett sådant
sätt att underskottet av summaöppningen för turbin-
och dumpventiler och därmed tryckhöjningen i reaktor-
tanken minimeras under övergångsfasen då tryckregle-
ringen tillfälligt är förbikopplad

Händelseförlopp vid verken
Händelseförlopp som beskrivs detaljerat i störningsrappor-
terna från verken (bilaga 1) återges här kortfattat med
tyngdpunkten på de sekvenser som direkt påverkat anlägg-
ningens fortsatta drift.

Oskarshamn 1

Vid tidpunkten för elstörningen hade anläggningen drift-
läge "varm avställning" p g a ett inträffat SS 36 minuter
tidigare.

Som första indikation på störningen erhölls nollspänning
på 400 V-skenor och ca 4 sekunder efter nollspänning även
på 6 kV-skenor som medförde utlösning av SS17.

Samtliga dieslar och gasturbiner startade med undantag av
G23 och dieselskenorna spänningssattes efter 11 sekunder,
övriga skenor erhöll matning från gasturbin G13 ca 14 minu-
ter efter nätbortfallet.

Utebliven gasturbinstart av G23 orsakade spänningslöshet
på sub A i reservkontrollbyggnaden.

Aggregatet infasades 1983-12-28 kl 03.37.

Oskarshamn 2

Distansskyddet löser aggregatbrytaren kl 12.57.59.620
och kopplar in snabbsteg 2 i verkets underimpedansskydd.

Underimpedansskydd löser fältbrytare och inmatningsbrytare
till verkets 6 kV-nät inom loppet av ca 0.6 sekunder.
Hjälpkraftskenor blir spänningslösa.
t

Härmed är förutsättningarna för husturbindrift eliminerade
p g a bortkoppling av generator";

Partiellt snabbstopp utlöses efter ca 0.7 sekunder.
Turbinsnabbstängning erhålles efter ca 2 sekunder.
Dumpförbud kommer först efter utlösning av snabbstopp SS4
på ca 2.5 minuter.
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För övrigt fungerar samtliga automatiska funktioner
utan anmärkning med undantag av utebliven start av det
ena gasturbinaggregatet. Spänningssättning av hjälp-
kraftnätet sker från dieslar och gasturbin i normal
ordning.

På grund av åtgärder som tidigare inplanerats startas
blocket först 1983-12-29, infasning kl 14.44.

Barsebäck 1

Nätbortfallet aktiverar underimpedansskydd steg 1 och
löser aggregatbrytaren. Spänningssänkningen på 6 kV-
nätet ger utlösning av inmatningsbrytare till hjälpkraft-
skenor på villkor 65 % spänning under längre tid än
0.3 sekunder, vilket förhindrar övergång till husturbin-
drift. Detta ger även bortkoppiing av generatorbrytare.
P3 turbomat villkor < 80 % spänning under 1 sekund utlöses
TS, generatorbrytare"och fältbrytare. Ca 14 sekunder efter
nätstörningen ernå lies dumpförbud och reaktorsnabbstopp
SS11 och strax därefter reaktorsnabbstopp på låg nivå, SS4.

Alla automatiska funktioner fungerar utan anmärkning.
Undantag är en fältbrytare för gasturbin G13 som för-
orsakar utebliven spänningssättning av 6 kv-skenor sub A
på båda blocken. Även gasturbin G13 kopplas in efter
ca 17 minuter.

Aggregatet infasas 1983-12-28 kl 03.49.

Barsebäck 2

Nätspänningssänkningen aktiverar distansskyddet i 400 kV-
ställverket som lyfter underimpedansskydd steg 2 och löser
både aggregatbrytare och generatorbrytare. Spänningssänk-
ningen fortplantas p5 6 kV-nätet och på villkoret 65 % spän-
ning 0.3 sekunder ger bortkoppiing av inmatningsbrytare till
hjälpkraftskenor.
Med utlösta generator- och inmatningsbrytare förloras förut-
sättningen för husturbindrift.

Dumpförbud med efterföljande snabbstopp SS11 erhålles
efter ca 12 sekunder. Även SS4, låg nivå i reaktortanken,
utlöses.

Samtliga automatiska funktioner fungerade utan anmärkning.

Ett följdfel inträffar, spjällbackventil 321 V24 fastnar
i stängt läge både i block 1 och block 2.

Aggregatet återstartas med fasning på nät 1983-12-28
kl 03.20.

il
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Ringhals 1

Nätbortfallet aktiverar underimpedansskydd steg 1
kl 12.58.13 och med fördröjning på 1.2 sekunder löser
aggregatbrytarna. Samtidigt öppnas generatorbrytare för
HC-pumpmotorer 313 P2 och P6, varvid effekten minskar
till ca 60 % samt nedstyrning av övriga HC-pumpar på-
börjas.

Härvid är förutsättningen för husturbindrift till en
början uppfylld.

Emellertid löser TG11 på övervarv efter 7.5 sekunder.
Turbin 12 klarar varvtal sökningen i början men man lyckas
ej att "fånga upp" den vid driftvarv. Spänning och frek-
vens sjunker med anledning av fallande varvtal på aggre-
gatet.

Efter 116 sekunder utlöses manuellt reaktorsnabbstopp
SS1. Åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare nivå-
sänkning i reaktorn som skulle leda till snabbstopp p g a
13g nivå.

Dumpförbud erhålles efter 103 sekunder på TG11 och efter
156 sekunder på TG12. Partiellt snabbstopp utlöses efter
106 sekunder. Y-isolering erhålles efter 140 sekunder.
Anledningen visar sig vara läckage från plantätning i
354 P2.

För övrigt fungerade alla automatiska funktioner utan
anmärkning.

Efter åtgärder i system 354 återstartade verket med
fasning 1983-12-28 kl 07.52 TG11 och kl 11.23 TG12.

Ringhals 2

Spänningssänkningen i samband med nätbortfallet utlöser
generatorns överströmsskydd. Detta medför utlösning av
aggregatbrytare, generatorbrytare och 6 kV-brytare.
Som följdfunktion erhålles turbinsnabbstopp. Sedan båda
turbinerna löst och effekten överstiger 10 % erhålles
även reaktorsnabbstopp enligt villkor.

Då generatorbrytaren är utlöst är förutsättningen för
husturbindrift förlorad. Husturbindrift är möjlig endast
vid yttre störningar som leder till att aggregatbrytaren
löser. Husturbindrift vid den kraftiga störningen har
överhuvudtaget ej varit aktuell.
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1 samband med störningen blåste sprängblecken på låg-
trycksturbinhusen. Anläggningen klarade transienten utan
några allvarligare följdfel. Automatiska funktioner och
säkerhetsutrustningar fungerade utan anmärkning.

Efter byte av sprängblecken återstartas blocket med fas-
ning av TG21 kl 22.35 och TG22 kl 00.30. Full last på
båda aggregaten uppnås 03.20.

Ringhals 3

Underimpedansskydd löser aggregatbrytaren 13.01.40
2 sekunder efter aktivering. Samtidigt bortfaller 130 kV-
matning.

Anläggningen övergår till husturbindrift med turbin i
frekvensreglering. På grund av ett pågående prov låg styr-
stavsregleringen i hand varför nedstyrning av effekten
ej kunde ske, vilket medförde tryckstegring och snabbstopp
på högt tryck 6 sekunder efter utlösning av brytare.
Generatorbrytarna löser ut efter ytterligare 2 sekunder.

Anläggningen hade troligen klarat en etablerad husturbin-
drift om styrstavsregleringen hade legat i automatik.

För övrigt fungerade alla automatiska funktioner enligt
förväntan.

Återstarten försenades p g a hög syrehalt i primärvatten
samt med anledning av funktionsprov på avblåsningsventiler.

Blocket fasas till nätet 1983-12-28 kl 16.41 resp kl 21.46.

Forsmark 1

Som första tecken på nätstörning erhålles larm på över-
spänning > 105 % kl 12.59.52. Effektbortkopplingsauto-
matiken träder i kraft och löser fältbrytare och gene-
ratorbrytare till turbin TG12. Efter utlösning av en
turbin styrs reaktoreffekten ner på villkor A3 och A5
och Gli fortsätter driften.

Vakuumsläckning erhålles i G12:s kondensor som ger dump-
förbud och del snabbstopp.

Effekten stabiliseras sedan vid ca 45 % som matas ut
via TG11.

Brytaren i Hagby infasas kl 13.47.55 och därmed är stör-
ningen över för Forsmark 1.

Med anledning av åtgärder på hjälpoljepump försenades
uppstarten av turbin 12 med ca 40 h.

: Det bör noteras att Forsmark-blocken under störningen är
;, : anslutna till 400 kV-nätet norrut via Stackby.
i'
* : Den södra anslutningen i Hagby berörs däremot av avbrottet.
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Forsmark 2

Larm på överspänning erhålles. Frekvens och spänning ökar.
Turbinregleringen motverkar det stigande varvtalet genom
dumpning so,n visar sig vara otillräcklig varför effekt-
förregi ingskedjan utlöser och styr ner reaktorn till ca
65 %. Trycket fortsätter att stiga och reaktorsnabbstopp
utlöses (SS6).

SS6 ger öppning av säkerhetsventilerna system 314. 314-
avblåsning medför A-isoler*ng med anledning av för brant
tryckgradient som utlöser TSxD åtföljt av SSH.Även SS4
låg nivå erhålles 22 sekunder efter SS6. Generatorerna
löser ut på bakeffekt.

Senare kontroll visar att felfunktionen i dumpventil-
styrning berodde på otillräckligt gastryck i dumpackumula-
torer resp avstängda ackumulatorer.

Vid genomgång av händelseförlopp i tidsföljd konstateras
att Forsmark 2-aggregaten var bortkopplade vid tidpunkten
då effektbortkopplingsautomatiken aktiverades och turbin 12
löstes. Bortkoppling av aggregatet var ej motiverat. Detta
bör föranleda en kontroll av logiken.

Den jämförande störningsanalysen försvåras dock p g a
avvikelser mellan datorklockornä. Detta gäller generellt
för samtliga verk.

För övrigt fungerade samtliga automatiska funktioner utan
anmärkning.

Blocket fasas till nätet 1983-12-27 kl 23.18 resp 1983-12-28
kl 14.40.

Jämförande sammanställning
Som framgår av sammanställningen enligt tabell 1 blev
händelseförloppet efter störningen ej likformigt vid de
olika blocken. Vissa likheter finns emellertid vad gäller
den första utlösande autofunktionen. Då störningen kommer
från det yttre nätet separerades aggregaten följdriktigt
.genom utlösning av aggregatbrytare. De efterföljande sek-
venserna som hade en avgörande betydelse för etablering
av husturbindrift förlöpte inom verken på varierande sätt.

Med undantag av Forsmark 1 har i samtliga block erhållits
snabbstopp i slutet av händelsekedjan. I och med detta
har förutsättningen för övergång till husturbindrift för-
lorats helt. I flera fall har anläggningen inte ens fått
möjlighet att försöka etablera självförsörjning eftersom
matningsvägarna mellan generator och hjälpkraftnät har
brutits alt manuellt SS utlösts.

ii



ASEA-ATOM K 84-30 Sida 8

Beträffande tid för första larm och typ av larm råder
osäkerhet med anledning av störningar i registrerande
enheter och icke minst bristande synkronisering i
utrustningar.

Historik, tidigare störningsfall
I störningsrapporterna från de enskilda verken ges exempel
på utfall av tidigare inträffade störningsfall.

Inom ramen av ett SKI-uppdrag har ASEA-ATOM tidigare ut-
fört analyser av driftstörningar på blocknivå. En samman-
ställning från denna analys visas här i diagram (bilaga 2),
Som framgår av denna sammanställning har verken olika
statistik gällande lastfrånslag med efterföljande snabb-
stopp. I tvåturbinstationen Ringhals 1 har samtliga last-
frånslag resulterat i snabbstopp av reaktorn.

Ytterligare exempel visas här från Oskarshamn 2 och Ring-
hals 1 (bilaga 3).

Sammanfattning

Driftstörningsanalys av nätbortfallet 1983-12-27 enligt
samma analysmodell framgår av bilaga 4.

Nätbortfallet 1983-12-27 även kallat "det stora elavbrottet"
med allvarliga konsekvenser för landet, medförde även en
kraftig driftstörning i kraftproducerande anläggningar
speciellt med hänsyn till dess omfattning och varaktighet.

Anläggningarna klarade störningen vad gäller den primära
säkerheten men därutöver lämnade de inte bidrag till åter-
ställning av kraftbortfallet under de första timmarna efter
störningen. Med undantag av Forsmark 1 har samtliga miss-
lyckats med att etablera husturbindrift. Denna drifttyp
är en förutsättning för att verken inom några timmar skall
kunna återuppta kraftproduktionen.

Då anläggningarna idag har utrustning för etablering av
husturbindrift är det av intresse att undersöka möjlig-
heterna till förbättringar för höjning av tillförlitlig-
heten.

Efter gsnomgång av störningsrapporterna är vår bedömning
att tillförlitligheten för etablering av husturbindrift i
samband med nätstörningar ytterligare kan höjas för be-
fintliga utrustningar.

i

i!



A S E A - A T O M K 84-30 Sida 9

Med hänsyn till erfarenheterna från störningsfallen inkl
nätbortfallet enligt ovan föreslås en genomgång av utrust-
ningar och funktioner enligt följande:

- översyn och justering av skyddsautomatik, i första hand
linjeskydds- och reläskyddsautomatik. Borttagning av
uppsnabbning mellan distans- och impedansskydd överväges
(gäller Oskarshamn och Barsebäck)

- Översyn av omkopplingsautomatik för hjälpkraft och even-
tuell justering av kriterier för start

- Trimning av turbinreglersystem m a p varvtals- och tryck-
reglering

- Trimning av samfunktion för turbinnedstyrning och över-
gång till dumpning i samband med nedstyrning av huvud-
cirkulationsflödet

- Införande av delsnabbstopp samtidigt med nedstyrning av
HC-pumpar for erhållande av snabb reducering av ång-
produktion och matarvattenbehov

fo| |*| - Utredning om ev införande av underspänningsautomatik för
i|2 5*| att säkerställa att aggregatbrytaren löser före gene-
*|5 !fs ratorbrytare vid nätbortfall
fjff »t|
f|S J|s - Utredning om möjligheterna för inkoppling av aggregat mot
|Si'I|| spänningslöst nät
slf !|li - Borttagning av turbomatsteg R3B alternativt förlängning
III *|$s av tidsfördröjning till ca 3 sekunder övervägesi H ijjjJBilagor Bilagal Referenser

U i lili Bilaga 2-3 Störningsfall t o m 1981, exempel

Bilaga 4 Störningsanalys 1983-12-27

Bilaga 5 Distansskydd med uppsnabbat impedansskydd

Bilaga 6 Underspänningsskydd

Tabell 1 Störningar i kärnkraftanläggningar - Nätstör-
ning 1983-12-27

i!
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; Station { Status vid nät-
: störning

Oskarshamn 1 | avställd 83-12-27
kl 12.22

Oskarshamn 2 I 0 106 %

Barsebäck 1 i D 100 %

Barsebäck 2

Ringhals 1

t Ringhals 2

j Ringhals 3

J Ringhals 4

D 100 %

D ca 85 %

D 100 %

D 100 %

; Forsmark 1

| Forsmark 2

avställd

D 100 %

D 100 %

Första larm
typ, tid

No 11spänn ing på
skena A0.4
12.58.00.035

Aggregatbrytare
Från
.12.57.59.620

U < 65 % på 6 kV

U < 65 % på 6 kV

Fältöverstr-skydd
löser

Aggregatbrytare
Från
13.01.40

Overspänningslarm
> 105 %
12.59.52.12

Överspänningslarm
> 105 %

Första utlösande
autofunktion

Rensning av 400 V-
skenor

Dist-skydd ger mom
uti av imp-skydd
steg 2

Aggregatbrytare
Från dist-skydd

Aggr-brytare samt
gen-brytare Från
Dist-skydd

Aggr-brytare Från

Aggr-brytare Från
från fältöverstr-
skydd
Aggr-brytare Från
Imp-skydd

iAutofunktion som
Iförhindrar husturbin-
jdr i f t

Effektbortkoppl
automatik

SS6

6 kV-brytare utlöst

Undersp 6 kV
65 % 0.3 s

Gen-brytare Från
Imp-skydd steg 2

TG11 övervarv
TG12 fel, v-regl

Gen-brytare Från
Fältöverstr-skydd

Utlösta SS

SS17
6 kV-objekt från

PSS, SS4
Dumpförbud

SSU, SS4
Dumpförbud

SS11, SS4
Dumpförbud

_ I

ssi, PSS i
Y-isolering dumpför-!

! bud i
j lurbinutlösning
Reaktorsnabbstopp

>

P
0
2

Högt tryck i tryck-
hållare SS

Lyckad drift
TSxD

SS6
Fel DRV autom

G11
G12

SS högt tryck

03
.£»
I

OJ
O

G12-dSS, D

SS6 högt tryck
D, SS11, A-isol

!t
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ASEA-ATOM K 84-30 Bilaga 2 och 3
Sida 1

Kort historik innan nätstörningen 1983-12-27
Exempel frän tidigare störningar

Inledning

Lastfrånslag

I vidstående bilagor hämtas exempel från resultat av det
analysarbete som gjorts inom ASEA-ATOM inom den andra
etappen av projektet "Analys av åtgärder för att reducera
antalet snabbstopp i svenska kärnkraftverk". Arbetet har
utförts på uppdrag av Statens Kärnkraftinspektion.

I detta analysarbete ingick också systematisk analys av
de lastfrånslag som inträffat i BWR-blocken Oskarshamn 1,
Ringhals 1, Oskarshamn 2, Barsebäck 1 och 2 från och
med första infasning till nätet till och med utgången av
år 1981.

Antalet lastfrånslag (LS) har under den studerade tids-
perioden fördelat sig enligt följande tabell:

Block Antal
LS

Inget
SS

LS resulterat
i SS

Förekomst av
SS (%)

Oskarshamn 1

Ringhals 1

Oskarshamn 2

Barsebäck 1

Barsebäck 2

7

6

26

8

15

3

0

23

5

12

4

6

3

3

3

57

100

12

38

20

Totalt 62 43 19 31

Sammanställning av antalet lastfrånslag med avseende på
undvikande eller förekomst av snabbstopp (t o m 1981).

Det framgår av tabellen att omkring en tredjedel av alla
inträffade lastfrånslag har sedan resulterat i snabbstopp
av reaktorn.

I tvåturbinstationen Ringhals 1 har samtliga lastfrånslag
resulterat i snabbstopp av reaktorn.

I Oskarshamn 2 resp Barsebäck 2 har de inträffade last-
frånslagen däremot endast i 12 % resp 20 % av fallen
resulterat i snabbstopp. I övriga fall har en lyckad över-
gång till dumpning eller en lyckad Övergång till husturbin-
drift skett och en nedstyrningssignal till huvudcirkula-
tionspumparna har initierats.

Fördelningen av lastfrånslagen med avseende på undvikande
eller förekomst av snabbstopp på de olika blocken åskådlig-
görs i stapeldiagrammet. Det framgår av det bifogade
diagrammet att sannolikheten för att lastfrånslaget leder
till snabbstopp är avsevärt större vid full effekt än vid
en lägre generatoreffekt.
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ASEAATOM K 84-30 Bilaga 2 och 3
Sida 3

Kommentarer

H in

Det bör härvid beaktas, att en stor del av lastfråns lagen
i Oskarshamn 2, Barsebäck 1 och Barsebäck 2 har varit
turbinnedstyrningar, som orsakats av störningar i turbin-
anläggningen.

För tvåturbinanläggningen Ringhals 1 gäller i sin tur att
snabbstopp alltid erhållits som följd av lastfråns lagen.
Detta beror på att de analyserade lastfrånslagen i Ring-
hals 1 bestått av störningar i yttre nätet, varvid de
båda turbinerna skall styras ner.

Om lastfråns laget bidrar till snabbstopp av reaktorn
så förhindrar snabbstoppet den fortsatta husturbindriften
och turbinen rullar ut.

I det följande redovisas som exempel några analyser av
händelseförlopp som resulterat i antingen lyckad eller
misslyckad husturbindrift.

Oskarshamn 2

- 1982-06-05, lastfrånslag
- 1980-12-11, lastfrånslag, turbinsnabbstängning med dump-

förbud

Ringhals 1

- Exempel på händelseträd visande i Ringhals 1 inträffade
snabbstopp från tvåturbindrift vid störningar i yttre
nätet ( t o m 1981)

- 1979-06-23, lastfrånslag, turbinsnabbstängning och dump-

förbud på en turbin

Barsebäck 2

- 1980-09-05, lastfrånslag, effektsprångskydd
- 1980-12-23, lastfrånslag, extra lågt härdkylflöde i

förhållande till neutronflöde
Not: Enligt uppgift från Ringhals 1 löste driftpersonalen

ut partiellt snabbstopp vid den senaste nätstörningen
1984-01-13. Husturbindriften kunde upprätthållas på
en turbin innan andra händelser utlöste snabbstoppet
om ca 0.5 h.



DRIFTSTÖRNINGSANALYS-OSKARSHAMN 2 K?A K-L. $3~/Z-0Z.

T.dpunkt: 1 9 8 2 - 0 6 - 0 5 Kl. 1 3 ' 2 6 SK1 nr. ~

Utlösande villkor: Ustfrånslag

Driftläge

Reaktoreffekt (MWt)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Felhändeiser

1. Vid blixtned
400 kV yttre
reläskydd pi
även denna
hela utmatn
2, utan det 1
Oskarshamn
nätet. På OJ
effektsprånj
tillståndet b

Driftdata före störning
B

1100

300

Driftdata efter störning

020

slag föll en av högspänningslinjerna på
: nätet bort och på grund av fel på ett
i den andra andra 400 kV-linjen kopplades
ur. 130 kV nätet klarar inte att ta hand om
ingen på ca 1 000 MWe frän Oskarshamn 1 och
öste ut på överlast. Därmed var både
1 och 2 utan koppling till det yttre kraft-

skarshamn 2 ledde detta till utlösning av
gskyddet, som gav icstfrånslag, varvid slut-
lev lyckad husturbindrif t.

Funktionsgrupper: (Funktion/Utrustning)
R1 Ånggenerering/Reaktor TI Generering mek. arbete/Turbin
R2 Reaktivitetsspridningsskydd/PS T2 Generering el, 20 KV/Generator
R3 Reaktorunderhåll/Hanterings- T3 Mavagenerering 70 bar, 180°C /

och förvaringsutrustning Kond., mava och förvärmare
R4 Härdnödkylning/Säkerhetssystem T« Generering el, 400 KV,6 KV/
R5 Servicefunktioner/Övrigt Trafo och hjälpkraft

T.5 Servicefunktioner/Övrigt
S1,S2 Servicefunktioner/Övrigt

Funktions-
grupp

S2:07

Feltyp

2

Feltyper
1. Brist i system-

funktion
2. Komponentfel
3. Obefogad

skyddsfunktion
4. Provning
5. Handhavandefel



DRIFTSTÖRNINGS ANALYS - OSKARSHAMN 2 KPAK.L.

Tidpunkt.
1980-12-11

Kl
00.23

SKI nr
2-H/8O

Utlösande villkor,
Lastfrånslag, TSSxD, SSU, Turbinutlösning med dump-

förbud

Driftlage

Reaktoreffekt (MWf)

HC-flode (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Drif tdata före störning Criftdata efter störning

A

1700

5100

10356

580 000

Felhandelser

1.

2.

3.

Under effektuppgången följde den reaktiva
effekten inte med, varför undermagneti-
seringsskyddet 1J21K091 gav lastfrånslag.

Turbinsnabbstängning erhölls på övervarv för-
modligen beroende på 'för-'högt ställt
gränsvärde på varv- och effektinställnings-
donet.

Förvärmardränagepumparna 441P 1 och 2 slogs
ut, vilket medförde att flödet genom kon-
densatpumparna ökade varför lågt tryck till
bl a 432K104, dumpsprinklern, erhölls.
Filtret till strilledningen torde också ha
varit igensatt.

Därför utlöste dumpförbud med 10. sek för-
dröjning, varför SSU erhölls.

Funktions-
grupp

T2:02

TI: l.i

T3:01

T1 :

Fettyp

Funk tionsgrupper: (Fun« ton / Utrus t ning)

R1 Ånggenerering/Reoktor
R 2 Radioaktivitet sspridningsskydd/PS
R3 Reaktor- /Hanterings-och

underhöll' forvormgsutrustninc
R4 HardnödKylmng/Sakernetss/stfm
9b Sr»its fun* tioner/Ovngt

T1 Generenngmek arbete/Turbin S1.S2

T2 Generering e l , 20 KV/Generator
T3 Mavogenerfring / Kond mava

70 bar, 180*C ' och forwrmor*
K Genrring, el /Trafo och

tOO KV, 6 KV/ hjälpkraft

Servicefunktioner/
övrrjt

Feltyper

1 Brist i system
funktion

2 Koniporienffe'.
3 Obefogad

funkfion
(•.Provning
S H



ASEA-ATOM

Exempel på händelseträd visande i Ringhals 1 inträffade snabbstopp
från tvfiturbindrift vid störningar i yttre nätet (t.o.m. 1981)
(enligt PM KPA-114)

in LÖSNING

AV AGGRf-

GATEWYTAR-

NA 111/112

too-s

OE BADA TUR-

BINERNA TG11

OCH IG 1?

ÖVERGÅR TILl

HUSTURBIN-

DRIFT

OEN ENA AV

DE ? TURBI-

NERNA OVER

GAR TILl

HUSTURBIN-

DRIFT

OMKOPPLING

FRAN 400 kV

TILL 130 kV

KRAFT MAT-

NING {PÄ

STOPPAD TUR

BIN) UTAN

AVBROTT

DUMPBLOCKERING

ID) I SAMVERKA*

OE KONOENSOR

UNDVIKS VID

TURBINSNABB-

STANGNING

REAKTOREF-

FEKTEN SJU*

KER TILL UN

DER 60 V .

INNAN D

UTLÖSES

ANNOUK-

HET FOR AN

I VEN KON-

EKVENS

( c a )

ONSfcKVINS

ÅTGÄRDS- A1GARDS- ÅTGÄRDS-

FÖRSLAG 1 FÖRSLAG 2 FÖRSLAG 3

P= O.S/b

A

er

a.

°S2:

ex
_ J
CD

v

0.25/a

P=1.0/b

P= O.S/b

U:

ii:
0

1:
08-1=1,0/ b 0.25/a

Ej SS11»

Ej SS11

Ej SS11 |

Ej SS11

S11 • *

[j SSU

S11

* Handhavandefel avseende HC-pumpar (R1:05) har dock bidra
git t i l l SS10 och därefter t i l l stoppad (misslyckad)
husturbindrift

**SS har snart resulterat iutrul lning och stopp (turbin-
snabbstängning) av i husturbindrift varande andra tur-
binen

KPA K.L. 83-12-30



ASEA-ArOM
PM KPA82-1K»

DRIFTSTCRNIN6SANALYS - RINGHALS 1

Tidpunkt: 79-06-23 Kl. 15.53 SKI nr. 109

Utlösande villkor: Lastfrånslag, TSS03xD04, SSU, Turbinsnabbstängning och

rinmnfftrhnd ttl gn turbin

Drift läge

Reaktoreffekt (MWt)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstovsmönster

Generatoreffekt (r1We)

Oriffdata före störning Oriftdata efter störning

A

2100

383 • 326 - 709

Felhändelser

1. Jordfelsström på ledningen ~L67 och huvudtransformatorsr
Til och Ti2 p.g.a asknedslag i Västsverige. Enligt uppgift
löste linjen Stenkullen-Strömna-Horred ut.

2. Aggregatbrytarna 621 TI1/T12-400-S löste ut och turbinerna
TG11 och TG12 skulle gå över till husturbindrift.
Troligtvis stälngde en trottelventil före högtrycks-
turbinen TG11 för långsamt, varför 11-TSS03 utlöstes på •
övervarv.

3. Spänningen faller bort på 6 kV-skenan och huvudkylvatten-
pumparna stoppar. Detta leder till dunpförbud D04 pi TG11
ca 1 minut efter åsknedslaget.

4. Reaktorn snabbstoppas genom villkoret SS11 till följd av
turbinsnabbstängning och dumpförbud på en turbin vid över
60 X neutroneffekt.

S2:O7

T1:01

T4:O4

R1:08

T1 arb»tf/Vbn SI.S2 Britt

R2
rino/
0 'C '

*noofnfTno/Kond mt
70Hr, 110'C' SK (vormoif

ft Gmfv /
t » KV. i KV/ hjälpkraft

'5 >fv.(ffunl>Sonf/(Vigt

Exempel på en detaljerad driftstörningsanaJys, som beskriver
ett inträffat lastfrånslag från tvåturbindrift



DRIFTSTORNINGSANALYS -BARSEBÄCK 2 KPA K. L. mi

Tidpunkt: 1980 09-05Kl. 18.03 SK1 nr.

Utlösande villkor:
Lastfrånslag, Effektsprångskydd

Drift läge

Reaktoreffekt (MWf)

HC-ftode (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Driftdata före störning Driftdata efter stormng

A

1654

6584

544

1107

2596

010

Felhandelser

i. Kortslutning _i kretsen för matning till
effektsprångskyddet (420K073) resulterade
i. utlösning av aggregatbrytaren och sedan
Ilyckad övergång till husturbindrift.

Kortslutningen berodde av brister i
montagearbetet.

grupp

T2:01

Feltyp

F j r MiO"isg~jpp»'.(Fji^ fen ' 'Ut r j i »ning)

fil Anjgfne-e

P 7 t".i ^ ' . . • •

T1 Gertrt.-ioj mek orbete/Turbir, S1,S? Servicefunktioner/

.• t

T? ue-trfring el, 17,5 KV/Q?r,em»o'

" ? "er..-. •»•?• >:,'. •' K-u-.

" i . G- r - - - . i x . f ' /Trc«c ar.

"•I ?.<••.-»'j-.i-fit-.e:/O.-,:?

Övngf
1 Brist i sysferr-

f
^ - ' f e !

I • . . - • . - • , - . : . - i - : (



DRIFTST0RN1NGSANALYS - BARSEBÄCK 2 K PA K . I . mz

Tidpunkt. 1950-12-23 Kl. 23 .30 SKI nr. 4 /80

Utlösande villkor
Lastfrånslag,SS10, Extra lågt härdkylflöde

i förhållande t i l l neutronflöde

Driftdata före störning Driftdata efter störning

Driftläge

Reaktoreffekt (MWf)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt i

1700

5000

10860

578

2100

000

Fethdndelser
1 .

2 .

Överslag i isolator i samband med spol-
ning av 400 W-ställverket. Vindstyrkan
var vid tillfället uppe vid 30 m/s och
man spolade bort saltbeläggning med
totalavsaltat vatten.

Skydden "nollpunktsström huvudtrans-
formatör, 611T2" och "underimpedans
generator U20G2 gav frånslag av både
generator- och aggregatbrytare. Ned-
styrning av reaktoreffekten och över-
gång till dumpning erhölls.

Ca 4 minuter senare erhölls snabbstopp
via villkor SS10, då driftpunkten
ej kunde hållas inom tillåtna gränser
avseende neutronflödet trots att styr-
stavar kördes in. Snabbstopp skulle för-
modligen kunnatundvikas om lastfrånslaget
i detta fall skulle lösa ut partiellc
snabbstopp.

grupp

S2:07

R l : 0 8

Felt»

f s «.'io-<sg-jppe-. (?is\r. hon/U"-JS frrng)

T1
: ?

O'beteMurör, S1,S? Servicefunktioner/

e:i75KV/G*,ifTjtor o v n 9 t

Feltyper

1 Brist i sy&fem-
funitfian

PcvLZf '"*•' f', / Ko-.;
'•'. £•' . ' i ö j ' C'' ' o: r i

' • * • , • * • ! ' < e / T r e f e ,
/

3 0-ffx^i-r;
f jiHiii



DRIFTSTÖRNINGSANALYS - RINGHALS 1 KPA K.L. 84-01-19 Bilaga 4

Tidpunkt; 83-12-27 Kl. 12.57 SKI nr. 126

Utlösande villkor: Lastfrånslag, TSSO3xDO4 (TC11), SS01, Manuellt snabbstopp

Driftiäge

Reaktoreffekt (MNl t)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Driftdata före störning

A

ca 1800

324 + 310

Driftdata efter störning

000

Felhändelser

1. Störning i yttre kraftnätet. S2:07
Under inpedansskyddets steg 1 för generatorerna TG11 och TG12
löste ut aggregatbrytama T11-400-S och T12-400-S.

2. Turbinerna TG11 och TG12 skulle gå över till husturbindrift. T1:03
Turbinen TG11 accelererade och löste ut på övervarv (TSS03).
Orsaken var förmodligen kärvning av turbinreglerventiler eller
för långsam stänga-order till reglerventilema.

Under utrullning av turbinen TG11 sjönk spänningen och frekvense^
på generatorskenoma och gaieratorbrytaren för TG11 löste ut på
min.effekt. Detta innebar bortfall av spänningen på 6 kV-skenor-
na A och C och därmed utlösning av dumpförbudet D04 på turbinen
TG11 först ca 95 sek efter turbinsnabbstängningen.

Tryckökning erhölls i reaktorn, när dumpventilerna för TG12 tog
över dumpångan från turbinen TG11. Tryckökningen gav en neutron-
flödesökning till över 55%-gränsen, varför partiellt snabbstopp
av reaktorn erhölls.

3. Brister troligen i turbinregulatom resulterade i att turbinen TI:11
TG12 rullade ut till ca 2650 rpm. Generatorbrytåren var ännu
tillslagen men varvt3lssänkningen medförde ett sjunkande
natarvattenflöde. Snabbstopp (SS01) utlöstes manuellt. Denna
operatörsåtgärd vidtogs för att reducera nivåsänkningen i reak-
tortanken innan bortfall av ordinarie matarvatten skulle in-
träffa.

Funktionsgrupper: (Funktion/Utrustning)
RJ Ånggenerering/Reaktor
R2 Radioaktivitetsspridningsskydd/PS
R3 ReaktorunderhåJl/Hanterings-

och förvaringsutrustning
R<» Härdnodkylning/Säkerhetssystem
R5 Servicef-jnktioner/Övrigt

SI,S2 Servicefunktioner/Övrigt

Funktions-
grupp

Feltyp

J

TI Generering mek. arbete/Turbin
T2 Generering el, 20 KV/Generator
T3 Mavagenerering 70 bar, 180«>C /

Kond., mava och förvärrnare
T* Generering el, *00 KV,6 KV/

Trafo och hjälpkraft
T5 Servicefunktioner/Övrigt

Feltyper
1. Brist i system-

funktion
2. Komponentfe!
3. Obefogad

skyddsfunktioi
Provning

5. Handhavandefe!

I



DRIFTSTÖRNINGSANALYS-BARSEBÄCK 1 K P A K . L . 8 4 - 0 1 - 1 6 Bilaga \

Tidpunkt: 83 -12 -27 Kl. 12.57 SKI nr.

Utlösande villkor- L a s t f r å n s l a g , TSS17xD03, SS11, T u r b i n s n a b b s t ä n g n i n g med

dumpförbud vid över 5% neutroneffekt

Driftläge

Reaktoreffekt (MWt)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Driftdata före störning

A

1700

ca 580

Drjftdata efter störning

000

Felhändelser

1. Störning i yttre kraftnätet. 1:a steget av under-
impedansskyddet eller distansskyddet gav utlösning
av aggregatbrytåren 0-407.

2. Störningen påverkade också 6 kV-skenorna med en
spänningssänkning, som låg under 65% längre tid
än 0.3 sek. Detta gav frånslag av inmatningsbrytarna
från stationstransformatorn T11 till 6 kV-skenorna.
Därför förhindrades kraftmatningen från generatorn
till anläggningen.

Underspänning (< 80% i 1 sek) på både sub A och sub
B av 6 kV-skenorna initierade därför återgångssteg
R3B i Turbomaten ca 2 sek efter störningen. Detta
ger utlösning av generatorbrytaren och turbinen.

Bortfall av elkraften till kondensatpumparna
resulterar i lågt kylkondensattryck till durap-
trummorna. Dumpblockering utlöses därför om ca
14 sek efter störningen och snabbstopp på villkor
SS11 blir följden.

Funktions-
grupp

S2.-07

T4:04

Feltyp

Funktionsgrupper: (Funktion/Utrustning)
Rl Ånggenerering/Reaktor
R2 Radioaktivitetsspridningsskydd/PS
R3 Reaktorunderhåll/Hanterings-

och förvaringsutrustning
R<» Härdnödkylning/Säkerhetssystem
R5 Servicefunktioner/Övrigt

SI,S2 Servicefunktioner/Övrigt

TI Generering mek. arbete/Turbin
T2 Generering el, 17.5 KV/Generator
T3 Mavagenerering 70 bar, 180°C /

Kond., mava och förvärmare
T<f Generering el, U00 KV,6 KV/

Trafo och hjälpkraft
T5 Servicefunktioner/Övrigt

Feltyper
1. Brist i systeTi-

funktion
2. Komponentfel
3. Obefogad

skyddsfunktion
<t. Provning
5. Handhavandefe!



DRIFTSTÖRNINGSANALYS - BARSEBÄCK 2 KPA K.L. 8 4 - 0 1 - 1 8 Rilaqa •'

Tidpunkt:_ 83-12-27 Kl. 12.57 SKI nr.

Utlösande villkor: L a s t f r å n s l a g , TSS17xD03, SS11, Turbinsnabbstängning och

dumpförbud v i d över 5% n e u t r o n e f f e k t

Driftläge

Reaktoreffekt (MWt)

HC-flöde (Kg/s)

Styrstavsmönster

Generatoreffekt (MWe)

Driftdata före störning

A

1700

ca 580

Driftdata efter störning

000

Felhändelser

1. Störning i yttre kraftnätet.
Distarisskyddet löste ut i 400 kV-ställverket.

2. Distansskyddet eliminerar fördröjningstiden för
underimpedansskyddets steg 2. Det andra steget av
underimpedansskyddet ger frånslag av bl.a. generator-
bry tare och fältbrytare. Därför förhindrades kraft-
matningen från generatorn till anläggningen.

Spänningen sjunker på 6 kV-skenorna, sub A och
sub B, till under 80%, varför återgångssteg P.3B
i Turbomaten skall aktiveras och turbinsnabb-
stängning utlöses. Detta bekräftas av starten av
nödlageroljepumpen 441 P3 ca 1.4 sek efter stör-
ningen.

Bortfall av kraftförsörjningen till kondensat-
pumparna resulterar i lågt kylkondensattryck
till dumptrummorna. Dumpblockering utlöses
därför ca 13 sek efter störningen och snabbstopp
av reaktorn på villkor SS11 blir följden.

Funktions-
grupp

S2:07

T2:01

Feltyp

Funktionsgrupper: (Funktion/Utrustning)
Rl Anggenerering/Reaktor
R2 Raclioaktivitetsspridningsskydd/PS
R3 ReaktorcnderhåJl/Hanterings-

och förvaringsutrustning
RU Härdnödkylning/Säkerhetssystem
R5 Servicefunktioner/Övrigt

S1.S2 Servicefunktioner/Övrigt

TI Generering mek. arbete/Turbin
T2 Generering el, 17.5 KV/Generator
T3 Mavagenerering 70 bar, 180OC /

Kor.d., mava och förvärmare
Vt Generering el, 400 KV,6 KV/

Trafo och hjälpkraft
T5 Servicefunktioner/Övrigt

Feltyper
1. Brist i system-

funktion
2. Komponentfel
3. Obefogad

skyddsfunktion
t*. Provning
5. Handhavandefe
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I Dokumenttyp
1 RAPPORT 2/84

I Ottnbubon I Rag. nr Upplag* S<d»
1 CKR1, CKR2, JRu, SM, LG, GG, NGS, JOE, ' 1-01.4 ' 1 (10)

Ama, LUN, MK, Svn, D1D, D2D, 030 1
1984-01-04 '

Sthlm: JC Bvtt K Zander
RKS: BGO Rvt: C Forsberg
AKU: CGS Fvt :

A P ih l

I
BLOCK 1

STÖRNING NR 14-15/83

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning

2. Störning nr 14/83

2.1 Förlopp

2.2 Störningsanalys

2.3 Felfunktioner

3. Störning nr 15/83

3.1 Förlopp

3.2 Störningsanalys

3.3 Felfunktioner

4. Åtgärder

5. Återstart



I DokunwMtyp
1 RAPPORT 4/84

Upptag* ISda

CKR1, CKR2, JRu, SM, LG, GG, NGS, JOE,
Ama, LUN, HK, Svn, 010, D2D, D3D

2-01.4 1 (17)+bil

Sthla: JC
RKSt BGO
AXU: CGS
SLF: A Pihl

BLOCK 2

STÖRNING NR 83.38

Da tu»:

Tidpunkt:

Utlösande villkor:

Bvt: K Zander
Rvt: C Forsberg
Fvt:

U l f Sjöo/UCM
Oitum

1984-01-10

1983-12-27

12.58

SS4 efter nätbortfall

Driftläge före störningen: Effektdrift

Reaktoreffekt/tryck: 106 %

Turbineffekt: 10638 %

HC-flöde: 5150 kg/s

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning

2. Förlopp

3. Reservkraftens funktion under störningen

4. Felfunktioner

5. Tidigare erfarenheter av nätbortfall

6. Kommunikationer med omvärlden under stSrningen

7. Störningsanalys

8. Åtgärder

9. Återstart

10. Ej klarställda frigör

11. Avbrottstid, produktionsbortfall



ANTECKNINGAR 1(6)

1983-12-30
O"/

K3 8312-138

T Persson/B Strandnian
T«git IM

Zet

V9: Lej V3: Heg KP: Å ÅS ÅK Al Q3 C-säk
Bvt: K3 Bed Pli Asd Bern Kjg Sel Csg Amå Bto Ssö Skd
Zar Bis Plb Öst Jbn Sing bsing Lap Nln Chö Bfo Aan
Jhn Jör Adp Iwa
Uno Hakansson/SKI (3 ex) Thomas Eckered/RKS Jan Runermark/OKG
Björn Ringstad/Ringhals Erik Lennartsson/Forsmark Rolf Carlsson/AKU
Lars Meyer/SLF (3 ex) Bertil Johansson/AA (3 ex)

Barsebäcksverket I och 2 - Snabbanalys av störnings- 1610.04370
förloppet vid bortfall av 130- och 400 kV-nät
1983-12-27

Här ges en preliminär sammanfattning av händelseför-
loppet. En mer utförlig störningsanalys kommer att
utföras enligt normala rutiner.

Innehållsförteckning

1

2

3

4

5

6

Sammanfattning

Översiktligt tidsmässigt förlopp Bvt 1

Översiktligt tidsmässigt förlopp Bvt 2

Processmässigt händelseförlopp Bvt 1

Processmässigt händelseförlopp Bvt 2

Övrigt

Sammanfattning

Samtliga automatiska funktioner och manuella åtgärdc
fungerade utan anmärkning vid störningstillfället.
Enda undantaget var utebliven funktion hos fält-
brytaren för gasturbin G13, som förorsakade uteblive
spänningssättning av 6 kV-skenor sub A på båda
blocken. Orsaken är under utredning. Gjorda iakt-
tagelser tyder på mekanisk felfunktion i fältbrytare

Pa processidan fanns alla förutsättningar för lyckad
övergång till husturbindrift. Att övergång till hus-
turbindrift trots allt uteblev berodde på följande:

10O72Z
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R I N G H A L S V E R K E T

.00
Utsknttsdatum

1983-01-11 KR-PGC/as-

KR- DRIFTRAPPQRT 7/84
Gillar

R1
Utgivare

RB
Grupp

Analys 126
Giltig/OMum

1983-01-11

Syttam

Utgiva

•ta* Eraattar

Ringhals 1 - Störningsanalys.
Snabbstopp 126.

FaMttalld/Godkand

B Ringstad
|Ta«t 7^

Sammanfattning

Tisdagen den 27/12 -83 kl 12.58 inträffade fel på elnätet i
södra och mellersta Sverige som medförde att 400 och 130 kV-
linjer till Ringhals blev spänningslösa. Ringhals 1 klarade
ej övergång till husturbindrift på någon av turbinerna utan
reaktorsnabbstopp utlöstes manuellt två minuter efter lastfrån-
slaget.

På turbin 11 erhölls vid lastfråns laget en sådan acceleration
att övervarvsutlösningen uppnåddes, orsaken till detta är ej
klarlagt men kan bero på två faktorer, antingen kärvning i de
reglervenfciler som skall begränsa varvtal sökningen eller att
turbinregulatorn ej tillräckligt snabbt styr ut signalen till
reglerventilerna.

Turbin 12 klarade varvtalsökningen men turbinvarvtalet stanna-
de ej upp på 3120 varv/min som turbinstatiken är inställd på
utan fortsatte att sjunka. Här har fyra turbinventiler löst ut
via turbinregulatorn. Samtidigt mekaniskt fel i dessa fyra ven-
tiler är ej sannolikt varför misstanke måste riktas mot att nå-
got fel i turbinregulatorn har förelegat.

Felet som inträffade på turbin 12 har aldrig tidigare inträffat,
Däremot har övervarvsutlösning på turbin 11 erhållits vid de
två lastfrånslag som tidigare Inträffat då TG11 varit infasad.
Dessa har då förklarats bero på ventilfel.

I samband med störningen erhölls också Y-isolering p g a läckage
i 354P2. Detta kunde stängas av med hjälp av ventiler men orsaka
de en fördröjning av återstarten då många SS-tankar erhöll låga
temperaturer. I och med att dessa tankar ej fir tas 1 drift om
differanstemperaturen mot reaktortank är för stor fick reaktor-
trycket blåsas ner för idrifttagning av 354. Detta förorsakade
att uppstart av blocket fördröjdes ett antal tinnar.

KR1, cK, KS(2), KF, KFK, BVK, BVE, cKR, vcKR, RB, RP, RK, RBE,
RU, RUP, RT, RUM1, RUE1, RUI1, RUB, RQ, RDR, LSKR-sekr,
0 Wretström A-A, Haukeland A-A, Reisch SKI, Rådet för Kärnkraft-
säkerhet, Sven Magnusson OKG, Kenneth Zander Barsebäcksverket,

T,,R-reg, 6-0 Nilsson RUI, KAX, RP2, RP3, RP4.
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R I \ G H A L S V F. R K fc T

UKkrifttdatum

1983-12-31
Kl nr

KR-AR/as-

KR- DRIFTRAPPORT 1/84

R2
Utgivtrt

RP
Grupp System

Giltifl/Ottum

1984-01-05
Utgiva

T.tel Ersätter

Ringhals 2 - Reaktorsnabbstopp 6/83
p g a l injefel i Hamra.

FortMtiit

Anders Richnau
Konlroll/Vidi

L FredfuTid
Fifttulld/Godkänd

S Svennerud

Octgivn

Sammanfattning

Oen 27/12 1983 klockan 12.58 snabbstoppades Ringhals 2. Händelsen initi-
erades av ett bortfall av 400 kV-linjerna från Norrland till södra Sverige
Bortfallet berodde på ett ställverksfel i Hamra. Då 400 kV-linjerna från
Norrland föll bort innebar det att produktionskapaciteten minskade med
ca 40 X. De kvarvarande produktionsenheterna överbelastades och olika
skydd gick i ingrepp. Ett generatorskydd, överströmsskyddet för magneti-
seingstransformatorn, löste generatorbrytare, aqqreqatbryjare och gav
utlösningssignal till turbinen. Detta medförde i sin tur reaktorsnabb-
stopp. Generatorskyddens uppgift är att skydda generatorn genom att lösa
generatorbrytaren. En förutsättning för s k husturbindrift är att genera-
torbrytaren ligger till vilket i sin tur kräver att aggregatbrytaren lö-
ser och frikopplar 400 kV-nätet frå-n elgeneratorn innan denna överbelas-
tas. Någon nedstyrning till s k husturbindrift har vid denna transient
för Ringhals 2:s del överhuvudtaget ej varit aktuell.

Blocket gjordes åter kritiskt kl 20.01. TG21 fasades kl 22.35 den 27/12
och TG22 kl 00.30 den 28/12. Full last på båda turbinerna uppnåddes kl
03.20 den 28/12. Vid transienten blåste sprängblecken på lågtrycksturbin-
husen varför dessa måste bytas. Tiden för återstart av anläggningen måste
trots detta anses som kort då inga allvarligare fel uppstått som fördröjde
uppstarten.

Innehåll

1. Händelseförlopp och utlösningsorsak.

2. Förutsättningar för husturbindrift.

3. Säkerhetssystemens funktion.

4. Återställning och uppstart.

5. Förslag till åtgärder.

Bilagor: 6 stycken.

R-reg, A Richnau, RP, RP2, RP3, RP4, KR2, KR3, KR4, S Jacobson, P Hayman,
BVK: kS, T Johansson AKU, RKS, LSKR, CSÄK, F Reisch SKI(2), l Fredlund,
N-E Nilsson, J Berggren BVK32, Sören Rahm Stal-laval AB Finspång. RD

Försättsblad: cKR, vcKR, RB, RT; RU, RK, RA, RQ, RO, KAX.



VATTENFALL
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Uttkrirtsdaturri

1984-01-10
Kl nr

XR-BH/mm-2541
A/t

KR - DRIFTRAPPORT

Nr

2/84

R3
Ulgivtt*

P
Grupp

CiHig/OMum

1984-01-10

Symwn

Utglvi

Trtat Eralttw

Ringhals 3 - Reaktorsnabbstopp initierat
av ställverksfel i Hamra

FärfMtttt

B Hansson / / / .
Kenlroll/Vitfi

L Fredlund
FatUtllM/GoOUnd

B Hansson 7|Tt«t

Sammanfattning

Den 27/12 kl 13.00 snabbstoppade Ringhals 3. Snabbstoppet
initierades av ett ställverksfel i Hamra.

På grund av att reaktorregleringen låg i hand misslyckades
övergång till husturbindrift och reaktorn snabbstoppade på
"Högt tryckhållartryck".

Samtliga dieslar startade och genomlöpte dieselsekvensen
utan anmärkning. Reaktorns skyddssystem fungerade som för-
väntat.

Återstarten försenades av brist på avgasat vatten samt att
en verifiering av tryckhållarens avblåsningsventilers drift-
klarhet var nödvändig.

Reaktorn åter kritisk
FasningTG 32
fasning IG 31
Full effekt

28/12 kl 05.35
28/12 kl 16.41
28/12 kl 21.46
29/12 kl 05.30

K Krist

KRBZ
KPA

R-reg (original), RP, RP2, RP3, RP4, KR2, KR3, KR4, S Jacobson, A Richnau, P Hayman
L Skärström, BVK, KS, T Johansson AKU, RKS, LSKR, CSXK, F Reisch SKI(2), L Fredlund
N-E Nilsson, H Edvinsson

Försättsblad: cKR, vcKR, RB, RT, RU, RK, RA, HQ, RO, KAX

KtvtttniM
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FORSMARKSVERKET
Titel

FÖRSMÅR* 1 - NÄTSTÖRNING 400 kV-
LEDNING FORSMARK - HAGBY

Kl. nr 4242

F1

Art

KF- RAPPORT
Block

Fl
Giltif/datum

1983-12-30

Nr

387/83
QAM-nr

5 . 2 . 6
IVerilieru

Ersätter

SA körd lor rtf uttr

Driftrapport
Författare

F1DD B Horneij
(i

i j XI
Ansv kontor

F1D
HiavuDiitf tiU (oljand* dok Kontrollerad/Tagit d*l

F1D
OTS60 (VT M i l Dcivia Kontor/Sign Fastställd

CF1

Sammanfattning

83-12-27 kl 13 löste brytare CL6-S3-S Forsmark - Hagby.
Effektbortkopplingsautomatik löste generatorbrytare turbin 12
medan turbin 11 låg kvar på nät. Pga hög nivå i lågtrycksför-
värmare erhölls totalvakumsläckning på turbin 12 vilket enligt
automatik gav delsnabbstopp. Driftläget efter störningen 45%
reaktoreffekt, 380 MW turbin 11. Pga problem med hjälpoljepump
försenades uppstart av turbin 12 med ca 40 h.

Innehåll

1. Driftläge

2. Händelseförlopp

3. Orsak

4. Konsekvens

5* Ö v r i 9 t KRB>
KR&Z

Bilagor

1. Logikschema effektbortkoppling
2. Signalfoljdskrivarutskrift
3. Past History
4. Skrivarregistreringar
5. Vakuumsläckning

Fast delgivning: Fl, FT, FAK1

7

Ordernummer

Ärendenummer

Projektansvartg

S

Tetoi uppdragsansvarig

Kopior ST Artuy

ST I

Övrig delgivning: cKF, F 1 , F2, F3, F1D, F2D, F3D, F1E, kr1/F1DD, kr2/F2DD,
F1P, KS, E Larsen FTN, A-A Robin Ek

M27 •
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ÉpJiSHAUK 2 - SNABBSTOPP I

Rnn AVBROTT PA
400 kV-l.EI)MIKG I HAMRA
83-12-27 s* ^ ^ \

F2S)

s.d 1 ( 4 )

.»r 2541

btorn ingsana lys

_ RAPPORT
Nr
3/84

QAM
5.3

nr

3.11

Ersaller

og ne f~~ Afr-A
Hänvisning till foljmdt duk iktypm

O/T80I1 Delvis

SAMMANFATTNING

En överhettad frånskiljare på 400 kV-ledning i Hamra trans
formatorstation föll ned och orsakade avbrott mellan norra
och södra delen av landet. Detta ledde till en kedja av
händelser; bl a avbrott på ledningen Forsmark - Hagby.
Kraftiga svängningar på nätet uppstod; frekvens och spän-
ning ökade. Turbinregulatorerna försökte motverka detta
genom strypning av reglerventilerna och dumpning. P g a
felaktigt driftläge av en dumpackumulator på TG21 hann
inte regleringen med, varför snabbstopp erhölls utlöst av
högt tryck i reaktortanken.
Trycksänkningen via 314-systemet följdes av A-isolering
p g a stor tryckderivata.

INNEHALL

1. Driftläge

2. Händelseförlopp

3. Orsak

4. Förslag t i l l åtgärder L/PR <T\

5. Produktionsförlust

Ordernummer

Ärendenummer

ProJeMfl/Bvarig

srl
Tekn uppdregsansvartg

1. Utskrift från signalföljdckrivare

2. Utskrifter fårn mätdator

3. Logikschema effektbortkopplingsutrus

Fast delgivning: F^» FT«

i

Övrirdelrivning: c K F ' F^-' F2»
Robin Ek AA

, F 2 E , FTM, KR1, KR2, KS, cKP,
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KÄRNKRAFTSÄKERHET

BOX 5864 10248 STOCKHOLM BRAHEGATAN 47 "108-679540 TELE> 13108 SKBF TELEFAX 08-615719 RKS
FÖLJEMEDDELANDE """"bornas Eckered FÖLJEMEDDELANDE

/

> ixtAT«B[ DATUM UTSKRIFT GODK»N»NDi

1984-01-29 ML
' i l l

RKS/TD

RKS/SXK

Bengt Ahlmann, SK B Ernö Legath, AA
Evert Eriksson, SV R Gösta Kvist, AA
Karl-Erik Sandstedt, SV F Kari Laakso, AA
Rune Nilsson, SV Hk E S f J P B, BGO, PP, BS, ONt, JAS

Husturbindrift

Den rapport som sammanställts av ASEA-ATOM på uppdrag av RKS
om händelseförloppen hos svenska kärnkraftreaktorer vid försök
till övergång till husturbindrift 1983-12-27 samt en översikt
av utländska erfarenheter översändes här.
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KÄRNKRAFTSÄKERHET

BOX 5864 10248 STOCKHOLM BRAHEGATAN 47 TEL 0 8 - 6 7 9 5 4 0 TELE» 13108 SKBF TELEFAX 08-615719 RKS
Bengt-Göran Olofsson

DOKUMENTTYP

PROMEMORIA
DATUM UTSKRIFT

1984-01-27 ML

1/2
GODKÄNNANDE

Utländska erfarenheter av husturbindrift

En genomgång av situationen vid de utländska kärnkraftverken visar
att det är mera undantag än regel att de klarar övergång till hus-
turbindrift vid en högre reaktoreffekt. Endast ett fåtal amerikanska
kärnkraftverk är konstruerade att klara övergång till husturbindrift
vid 100% effekt/ och den främsta orsaken till detta är deras lägre
dumpningskapacitet. Med detta menas att när generatorn skall övergå
från att ha producerat 100% effekt till att bara producera anläggning-
ens egen elkonsumtion, som är i storleksordningen några procent av
full effekt, måste huvuddelen av ångan, som tidigare leddes till
turbin, nu snabbt omlänkas till kondensorn.

När det gäller amerikansktillverkade BWR-reaktorer (General Electric)
är de flesta av dessa utrustade med endast 25% dumpningskapacitet.
Detta innebär att de är konstruerade för att klara dumpning endast
i samband med uppstarter och nedgångar och vid mismatch mellan pro-
ducerat ångflöde och efterfrågad last. Följden av detra är att man
inte klarar ett totalt lastfrånslag utan att lösa ut. Det finns
dock undantag från denna regel. Brunswick 2 och Millstone 1 har
100% dumpningskapacitet och Dresden 2 och 3 har 40% dumpningskapa-
citet. Enligt uppgift har också Millstone 1 klarat en övergång till
husturbindrift vid ett totalt nätbortfall 1971.

I japan, som idag har 12 st BWR av General Electrics design, är det
endast 2 av dessa, Fukishima Daiichi 1 och Shimana 1, som har 100%
dumpningskapacitet'. De övriga tio har 25% dumpningskapacitet.

När det gäller amerikansktillverkade PWR-reaktorer (Westinghouse)
gäller att dessa kan klara en 50-procentig ändring i lasten utan
att lösa ut. Av dessa 50% dumpas cirka 40% till kondensorn och
cirka 10% tas om hand av reaktorns kontrollsystem. Det finns dock
undantag i USA från denna regel. Sharon Harris 1 S 2, Summer,
McGuire 1 & 2 och Robinson 2 har cirka 85% dumpningskapacitet,
varav 40% till kondensorn och 45% till atmosfären.

De i Sverige byggda Westinghousereaktorerna har en dumpningskapa-
citet av 90% och är alltså konstruerade att klara ett lastfrånslag
från 100%.

Av Combustion Engineering-reaktorerna (PWR) har övervägande antalet
cirka 50% dumpningskapacitet.
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Den tyska KWU-reaktorn (PWR) klarar ett lastfrånslag från 100%
effekt. Man har 40% dumpningskapacitet till kondensorn och cirka
50% till atmosfären. Dessutom skjuts en del stavar in i härden i
syfte att reducera reaktoreffekten. Detta är en skillnad mot
Westinghouse där endast control rod groups körs in med relativt
långsam hastighet.

Belgiska verk vilka är av PWR-typ (Westinghouse och Frameatom)
är konstruerade att klara 100% lastfrånslag med övergång till hus-
turbindrift. Dumpningskapaciteten är 90% (hälften till kondensorn
och hälften till atmosfären) och cirka 10% tas omhand av reaktorns
kontrollsystem.

I augusti 1982 hade Belgien ett elkraftbortfall i norra hälften av
landet. Under uppstartningstester av kärnkraftblocket Doel 3
föll blocket ur och orsakade att 380 kV och 150 kV näten i hela
norra hälften av Belgien bröt samman. Anledningen till detta var
dels att man inte kunde kompensera det bortfall av reaktiv effekt
som uppstod när Doel 3 löste ut, dels att några av nätets linjer
inte var driftklara. Doel-anläggningens två övriga block var vid
tillfället i full effekt och försökte kompensera förlusten av
reaktiv effekt men misslyckades. Aggregatbrytarna löste ut på
underimpedans och båda blocken övergick en kort stund till hus-
turbindrift innan de löste ut. Block 1 löste ut på låg frekvens
eftersom turbinvarvtalet efter övergång till husturbindrift inte
kunde hållas konstant utan började pendla. Block 2, som var i
slutet av driftcykeln och hade en kraftigt negativ moderatortem-
peraturkoefficient, löste på grund av "kort positiv period" när
cirkulationspumparna snabbt varvade upp vid frekvenshöjningen som
skedde när turbinen övergick till husturbindrift. Det ökade cir-
kulationsflödet sänkte kraftigt temperaturen i härden.

De fransktillverkade PWR-reaktorerna (Frameatom) är också konstrue-
rade för att klara ett 100-procentigt lastfrånslag utan att lösa
ut. Dumpningskapaciteten är här också 90%. Man har goda erfarenhe-
ter av övergång till husturbindrift vid de prover som utförts, och
enligt uppgift också en del erfarenheter från lyckade övergångar
vid nätstörningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en klar skillnad mellan
kärnkraftanläggningar konstruerade i USA och anläggningar konstruera-
de i Europa vad gäller möjligheterna att klara en övergång till hus-
turbinddrift vid lastfrånslag från hög effekt.


