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Sammanfattning
Rangordning av alternativa säkerhetshöj ande åtgärder kan underlättas genom
användning probabilistiska säkerhetsanalyser. Metoden förutsätter tillgång till
noggranna indata vid komponentmodelleringen för att analysernas beräkningsresultat
ska bli utslagsgivande. Tillgången på sådana indata är knapp för bland annat elektriska
systemkomponenters felmoder vid brand. I en ansats för att öka omfattningen av
dataunderlaget redovisas i denna rapport en del av erfarenheterna från branden på
kärnkraftverket Browns Ferry i mars 1975. Även resultaten från ett flertal prov
genomförda på elkablar inom ramen för projekt speciellt tillkomna för att klarlägga
deras brandresistens och felmoder vid brand diskuteras i rapporten.

För att kunna konkretisera diskussionen kring elektriska systemkomponenters troliga
felmoder vid brand definieras två typer av felmoder. Med utgångspunkt från det
faktiska utförandet av reaktorskyddssystemet på block 2 i Ringhals och de elektriska
systemkomponenter som ingår i reaktorskyddssystemet där diskuteras verkan av de
definierade felmoderna i anslutning till några av reaktorskyddsfunktionerna.

Erfarenheterna från branden på Browns Ferry och resultaten från genomförda prov visar
att felmoden öppen krets dominerar. Felmoden medför förlust av kretsens funktionalitet
genom att kretsen öppnas och dess förmåga att överföra kraften eller signalen till den
avsedda destinationen upphör. Uppstår felmoden öppen krets i reaktorskyddssystemets
kanaldelar kan omfattande obefogade manövrer av systemkomponenter inträffa i
säkerhetssystemen och deras stödsystem.



Summary

Probabilistic assessment methods can be used to identify specific plant vulnerabilities.
Application of such methods can also facilitate selection among system design
alternatives available for safety enhancements. The quality of assessment results is
however strongly dependent on realistic and accurate input data for modelling of system
component behaviour and failure modes during conditions to be assessed. Use of
conservative input data may not lead to results providing guidance on safety upgrades.
Adequate input data for probabilistic assessments seems to be lacking for at least failure
modes of some electrical components when exposed to a fire. This report presents an
attempt to improve the situation with respect to such input data.

In order to take advantage of information in existing documentation of fire incident
occurrences some of the lessons learned from the fire at Browns Ferry Nuclear Power
Plant on March 22,1975 are discussed in this report. Also a summary of results from
different fire tests of electrical cables presented in a fire risk analysis report is a part of
the references. The failure modes used to describe fire-induced damage are "open
circuit" and "hot short" which seems to be commonly accepted terms within the branch.
Definitions of the terms are included in the report. Effects of the failure modes when
occurring in some of channels of the reactor protection system are discussed with
respect to the existing design of the reactor protection system at Ringhals 2 nuclear
power unit.

Experiences from the Browns Ferry fire and results from fire tests of electrical cables
indicate that the dominating failure mode for electrical cables is "open circuit". An
"open circuit" failure leads to circuit disjunction and loss of continuity. The circuit can
no longer transmit its signal or power. When affecting channels of the reactor protection
system an "open circuit" failure can cause extensive inadvertent actions of safety related
equipment.



1 Inledning

Tillgången på noggranna indata för användning vid probabilistiska säkerhetsanalyser,
vanligen betecknade PSA, behöver förbättras. En del av förbättringarna omfattar
insatser för att klarlägga de troligaste felmoderna orsakade av brand som kan drabba
vissa systemkomponenter i kärnkraftverkens elektriska system.

Vid analyser som görs med avseende på de säkerhetsgränser och övriga
acceptanskriterier som gäller för en anläggning används vanligtvis starkt konservativa
förutsättningar förenliga med de långtgående säkerhetskrav som gäller för verksamheten
inom kärnkraftområdet. För analyser inriktade på att ge underlag vid rangordning av
alternativa säkerhetshöjande åtgärder behövs mera realistiska antaganden och
förutsättningar för att analysresultaten ska bli utslagsgivande. En förfining av
komponentmodelleringen är då nödvändig. Med de på erfarenhet baserade
ingenjörsmässiga resonemang som förs i denna rapport görs ett försök att bidra med
underlag till en sådan förfining.

En av de hittills allvarligaste bränderna i ett kärnkraftverk inträffade på Browns Ferry i
Alabama, USA i mars 1975.1 dokumentationen av den händelsen kan det finnas
information som är värdefull vid bedömning av troliga felmoder för elektriska
systemkomponenter. En första del av ansatserna för att komma till klarhet om
informationsinnehållet och dess användbarhet är därför att identifiera dokument som
beskriver brandhändelsen på Browns Ferry och dess konsekvenser. I rapporten ingår en
sammanställning över sådana dokument och ett sammanfattande referat av den del av
informationsinnehållet som behandlar några av konsekvenserna på system- och
systemkomponentnivå. Bland referenserna finns också referens [15]. Där diskuteras
bland annat elkablars brandkänslighet och deras felmoder vid brand utifrån resultaten av
genomförda provningar. Även den för rapporten relevanta delen av informationen i
referens [15] ingår i underlaget för de synpunkter som framförs.

För arbetet med denna rapport har några av de komponenter som ingår i
reaktorskyddssystemet blivit utvalda för bedömning av troliga felmoder vid brand.
Reaktorskyddssystemet är centralt för reaktorsäkerheten eftersom det har till uppgift att
detektera de av anläggningens konstruktionsgrundande händelser som kräver
automatisk aktivering av säkerhetssystemen och deras stödsystem så att anläggningens
säkerhetsgränser och övriga acceptansvillkor innehålls. Reaktorskyddssystemet
förmedlar även information till operatören om tillståndet i processen och hos
komponenter som ingår i säkerhetssystemen. Det medger dessutom säkerhetsrelaterade
manövreringar, som är speciellt utformade för att förenkla manövreringarna och ge dem
hög funktionstillgänglighet.

För att kunna konkretisera diskussionen kring troliga felmoder används utförandet av
skydden som blir verksamma vid onormalt tryck i reaktorkylsystemet på block 2 i
Ringhals som förebild. Dessutom diskuteras även skyddet, som aktiverar
inneslutningssprinklingen eftersom kanalerna för detta skydd, till skillnad från alla
övriga kanaler, är arbetsströmskopplade. Komponenterna som ingår i de aktuella
skydden kan betraktas som typiska för majoriteten av de som finns i ett
reaktorskyddssystem.



Det för kärnkraftområdet utomordentligt väldefinierade säkerhetskonceptet sådant det
framgår av den omfattande samlingen av amerikanska regler, föreskrifter, normer och
standards används som referens för de resonemang som förs i rapporten. Eftersom brand
utgör en händelse som ligger till grund för anläggningens utformning och konstruktion
är det uppenbart att oavsett vilka konsekvenser en brand medför för vissa
säkerhetsrelaterade systemkomponenter så måste konsekvenserna på anläggningsnivå
bedömas med hänsyn till de krav som ställs på den säkerhetstekniska utformningen i sin
helhet. Även om rapporten i första hand syftar till att klarlägga troligaste felmoder för
vissa utvalda säkerhetsrelaterade systemkomponenter när de utsätts för brand kan det i
förlängningen av resonemangen framgå förhållanden som är av väsentlig betydelse för
att kunna värdera resonemangen i ett vidare perspektiv. I samtliga sådana fall är det
alltså säkerhetskonceptets väldefinierade struktur som utgör referens.

Några av de förhållanden som kan vara värdefulla att ha i åtanke i samband med
kombinationen reaktorskyddssystem och brand betraktad från en normenlig
utgångspunkt framgår av nedanstående punkter.
• Brand i en brandcell utgör en konstruktionsgrundande händelse, som tillhör

händelseklassen närmast normaldriftförhållanden. Samma acceptanskriterier gäller
för händelsen brand som för övriga händelser i den händelseklassen. De restriktiva
acceptanskriterierna för brandhändelsen påverkar utformningen av anläggningen
framför allt när det gäller fysisk separation och funktionellt oberoende mellan
redundanta säkerhetsrelaterade systemstråk som behövs för att uppnå och bibehålla
säker avställning av reaktorn.

• Oavsiktlig aktivering av härdens nödkylsystem utgör en konstruktionsgrundande
händelse som även den tillhör händelseklassen närmast normaldriftförhållanden.

• Brandskyddssystemen har ingen nukleär säkerhetsfunktion. Deras icke-nukleära
säkerhetsfunktion är att skydda säkerhetsklassade system, strukturer och
komponenter genom att detektera brand, larma och tillföra släckmedel så att säker
avställning kan nås och upprätthållas.

• Utformningen av anläggningen ska tillgodose fastställda krav för strukturer, system
och komponenter verksamma för vissa säkerhetsfunktioner och inordnade i tre
brandskadenivåer.
1. Den första brandskadenivån avser säkerhetsfunktionerna i samband med varm

avställning. Brandskadan ska vara begränsad så att en uppsättning av de
redundanta systemstråk som behövs för att nå varm avställning är tillgänglig
endera från det centrala kontrollrummet eller från andra kontrollplatser avsedda
att användas i nödsituationer när det centrala kontrollrummet ej är tillgängligt.

2. Den andra brandskadenivån avser säkerhetsfunktionerna i samband med kall
avställning. Brandskadan medges påverka båda uppsättningarna med
redundanta systemstråk verksamma för att nå kall avställning men att
brandskadan ska kunna åtgärdas med de resurser som finns tillgängliga på
anläggningen så att en av uppsättningarna blir tillgänglig inom 72 timmar.

3. Den tredje brandskadenivån avser säkerhetsfunktionerna som behöver vara
verksamma för att lindra konsekvenserna av konstruktionsgrundande
haverihändelser. Båda uppsättningarna av systemstråken med sådan utrustning
medges bli otillgängliga.

• De tre brandskadenivåerna ingår harmoniskt i säkerhetskonceptets struktur genom
att de är relaterade till frekvensen för en kombination av händelser. För den tredje
brandskadenivån är frekvensen för kombinationen av brand och



konstruktionsgrundande haverihändelse så låg att den ligger bortom förhållanden
som medför krav på att de konsekvenslindrande systemen för
konstruktionsgrundande haverihändelser behöver förbli tillgängliga under branden.

• Kraven på separation mellan redundanta säkerhetsrelaterade systemstråk för kablar,
ledare och skenor är beroende av den riskklass och den riskkategori som området
där utrustningen är placerad tillhör. Brandrisk är en av tre definierade riskkategorier.
För brandrisk, liksom för de två övriga riskkategorierna, finns tre skilda riskklasser
definierade.

De förhållanden som behandlas i denna rapport diskuteras, som nämnts, huvudsakligen
med utgångspunkt från vissa utvalda systemkomponenter i reaktorskyddssystemet på
Ringhals 2. Diskussionerna baseras på den erfarenhetsmässigt grundade kännedom som
finns om de aktuella systemdelarna utan kontroll i alla detaljer av det ursprungliga
utförandet eller av de anläggningsändringar som har genomförts. Med hänsyn till den
principiella naturen hos de resonemang som förs och med vetskap om att själva
grundstukturen stämmer bedöms dock eventuella avvikelser mellan den rådande
anläggningsutformningen och den som förutsätts i resonemangen vara av marginell
betydelse för de slutsatser som framförs.

2 Reaktorskyddssystemet

Enligt den normenliga definitionen är reaktorskyddssystemet den del av mät- och
kontrollutrustningen som är verksam för att generera signaler vilka främst används
för att aktivera reaktorns snabbstoppssystem och övriga säkerhetssystem.
Reaktorskyddssystemet omfattar alla elektriska och mekaniska anordningar och kretsar
från och med mätvärdesgivarna till anslutningsklämmorna på de komponenter, som
direkt kontrollerar hjälpenergin till drivutrustningen. Exempel på sådana komponenter
är brytare, reläer och pilotventiler. Motorer, turbiner och solenoider är exempel på
drivutrustning. Pumpar och ventiler är exempel driven utrustning.

De delar av reaktorskyddssystemet som utgörs av mätvärdesgivarna och anordningarna
för signalbehandling i signalvägen nedströms mätvärdesgivama fram till och med
ingångsreläerna till koincidenslogiken kallas kanalerna. Begreppet härrör från
originaltermen channels och används här med samma innebörd som originaltermen.
Vanligast förekommande utförande är att en enskild kanal omfattar en mätvärdesgivare
men även kanaler med flera mätvärdesgivare förekommer ifall en kombination av
variabler är representativa för det tillstånd som reaktorn ska skyddas för. Ett exempel på
sådana kanaler med flera mätvärdesgivare är de som ingår i skyddet för snabbstopp av
reaktorn vid övertemperatur-deltaT. För varje kanal beräknas där
snabbstoppsgränsvärdet som en funktion av bland annat medeltemperaturen i den
aktuella reaktorkylkretsen, trycket i reaktorkylsystemet och effektobalansen mellan
övre- och undre härdhalvan.

De aktuella reaktorskydden för onormalt tryck i reaktorkylsystemet kan utgöra exempel
på ett vanligt förekommande utförande med flera gränsvärdesdon anslutna till samma
mätvärdesgivare. Trycket mäts med tre redundanta mätvärdesgivare. Till var och en av
dessa mätvärdesgivare är fyra gränsvärdesdon anslutna. De fyra gränsvärdesdonen har
olika gränsvärden eftersom gränsvärdet för respektive gränsvärdesdon är relaterat till



den funktionsuppgift gränsvärdesdonet har. Gränsvärdesdonet med det högsta
gränsvärdet används för snabbstopp av reaktorn vid högt tryck. På trycknivån för det
näst högsta gränsvärdet används gränsvärdesdonet för frigivning av manuell förregling
av härdens nödkylsystem vid lågt tryck i reaktorkylsystemet. Gränsvärdesdonet som är
verksamt vid gränsvärdet för den näst lägsta trycknivån används för snabbstopp av
reaktorn. Vid gränsvärdet för den lägsta trycknivån är gränsvärdesdonet verksamt för att
aktivera härdens nödkylsystem.

I signalvägen nedströms ingångsreläerna finns koincidenslogiken som kombinerar
signalerna från de redundanta kanalerna och från andra eventuella villkor som
exempelvis förreglingar. Via logikutgångarna och efterföljande utgångsreläer,
hjälpreläer och övriga mellansteg aktiveras de verkställande systemkomponenterna för
snabbstopp av reaktorn eller för övriga säkerhetsfunktioner vid påkallat behov.

I förgrunden bland de omfattande funktions- och konstruktionskrav, som
reaktorskyddssystemet ska tillgodose finns kravet på att reaktorskyddssystemet ska vara
konstruerat så att det kan fullgöra sina säkerhetsrelaterade funktioner även ifall ett
enkelfel föreligger i vilken som helst av dess ingående delar. Kravet medför att
kanalerna, den efterföljande logiken och de verkställande systemkomponenterna
förekommer i redundant utförande. Utformningen ska även tillfredställa fastställda krav
för fysiskt skydd av reaktorskyddssystemet i anslutning till de utrymmen där dess delar
förekommer. Tre riskkategorier och tre riskklasser är definierade i samband med det
fysiska skyddet. Riskkategorierna är: brandrisk, missilrisk och rörbristningsrisk.
Utrymmenas riskklasser är: riskområde, område med begränsad risk och område utan
risk.

Kanaldelarna i reaktorskyddssystemet på block 2 i Ringhals består av fyra redundanta
funktionsstråk. Mätning och övervakning av en processvariabel kan alltså ske med fyra
redundanta kanaler som exempelvis för inneslutningstrycket. Det vanligast
förekommande utförandet är dock att kanalerna förekommer med trefaldig redundans.
Mätningen av trycket i reaktorkylsystemet sker, som nämnts, med kanaler som har
trefaldig redundans. För det fall att tiden då kanalerna behöver vara driftklara är kort,
som exempelvis för neutronflödeskanalerna för kall- och mellaneffektområdet, används
ofta tvåfaldig redundans i en 1 av 2-kopplad koincidenslogik. De nämnda kanalerna
behöver ej vara driftklara när blocket befinner sig i effektdrift eller inom större delen av
effektdriftområdet. Själva koincidenslogiken där signalerna från kanalernas
gränsvärdesdon kombineras består av två redundanta funktionsstråk. Koincidenslogiken
för kanalerna med fyrfaldig redundans är 2 av 4-kopplad och den för kanalerna med
trefaldig redundans 2 av 3-kopplad.

Ett av de grundläggande konstruktionskraven för reaktorskyddssystemet är att det ska
fela till ett säkert läge för de mest sannolika felmoderna. Med säkert läge avses ett läge
där villkoren för aktivering av säkerhetsfunktionerna blir uppfyllda. En sannolik felmod
är att kraftmatningen till någon av de redundanta kanaldelarna faller bort. På ett
undantag när är därför reaktorskyddssystemet utformat så att gränsvärdesdonen i den
vid kraftbortfall drabbade kanaluppsättningen ger utlösta villkor för aktivering av
säkerhetsfunktionerna. Undantaget är kanalerna för inneslutningssprinklingen. Med
hänsyn till konsekvenserna av obefogad inneslutningssprinkling är dessa kanaler
arbetsströmskopplade.



Uppbyggnaden av reaktorskyddssystemet kan åskådliggöras schematiskt som på figuren
nedan där kanaldelarnas fyra funktionsstråk syns till vänster i figuren och de två
funktionsstråken med koincidenslogik finns i mitten av figuren.
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3 Säkerhetsfunktioner vid onormalt tryck i
reaktorkylsystemet

Inträffar en händelse som medför att trycket i reaktorkylsystemet sjunker med cirka 25
bar från sitt normalvärde under effektdrift snabbstoppas reaktorn såvida blockeffekten
överstiger 10% av nominell effekt. Skulle trycket fortsätta att sjunka efter snabbstoppet
kommer härdens nödkylsystem att aktiveras vid cirka 120 bar. Ifall blockeffekten vid
inledningen av händelsen som orsakar trycksänkningen är lägre än 10% av nominell
effekt snabbstoppas blocket samtidigt med att härdens nödkylsystem aktiveras vid cirka
120 bar.

För att hindra oavsiktlig aktivering av härdens nödkylsystem vid planerad övergång till
drifttillstånd som medför att gränsvärdet för aktivering av nödkylsystemet vid lågt tryck
underskrids finns anordningar för manuell förregling av härdens nödkylsystem. Enligt
normenliga krav för utformning av reaktorskyddssystemet tillåts förreglingen bli
verksam först när tillhörande processvillkor är tillfredställda. Processvillkoret för
verksam förregling av härdens nödkylsystem är att trycket i reaktorkylsystemet är cirka
17 bar lägre än normaltrycket i drifttillstånd 1 och 2. Från samma processvillkor
förreglas även automatisk öppning av tryckhållarens avblåsningsventiler. Till skillnad



från den manuella förreglingen av härdens nödkylsystem sker förreglingen av
tryckhållarens avblåsningsventiler automatiskt när gränsvärdet för processvillkoret
underskrids.

Uppstår en situation, som medför att trycket i reaktorkylsystemet stiger till ett värde
som är cirka 10 bar högre än det normala drifttrycket under effektdrift eller uppstart
snabbstoppas reaktorn. Snabbstoppsfunktionen vid högt tryck i reaktorkylsystemet kan
ej förreglas.

Trycket i reaktorkylsystemet ingår även som en bland flera processvariabler som
används i övertemperatur-deltaT-skyddet för snabbstopp av reaktorn. Skyddet beräknar
gränsvärdet för tillåten temperaturskillnad mellan varma och kalla stråket i respektive
reaktorkylkrets. Gränsvärdet jämförs med den rådande temperaturskillnaden. Skulle den
rådande temperaturskillnaden i två av de tre reaktorkylkretsarna bli lika med eller högre
än beräknade gränsvärden snabbstoppas reaktorn.

Reaktorskydden för snabbstopp av reaktorn vid lågt tryck i reaktorkylsystemet och vid
övertemperatur-deltaT utgör skydd mot otillräcklig kylning av bränslet på grund av
begynnande snäv marginal till filmförångningsområdet i samband med lindriga
störningar tillhörande händelseklassen som ligger närmast normaldriftförhållanden.
Processförhållanden som medför aktivering av skyddet för snabbstopp av reaktorn vid
lågt tryck i reaktorkylsystemet kan även vara en följd av allvarliga haverihändelser, som
exempelvis kraftigt läckage av reaktorkylmedel på grund av bristning eller brott i någon
av reaktorkylsystemets tryckbärande delar, vilket i förlängningen kan medföra att även
härdens nödkylsystem blir verksamt för att lindra konsekvenserna av haveriet.

Reaktorskyddet för snabbstopp av reaktorn vid högt tryck skyddar reaktorkylsystemet
mot övertryckning vid snabbt uppkommande effektobalans mellan primär- och
sekundärsystemet som vid plötsligt bortfall av den yttre elektriska belastningen från full
effekt eller vid okontrollerad utdragning av reaktorns kontrollstavar.

4 Inneslutningssprinklingen

Systemet för sprinkling av inneslutningsatmosfären är till för att lindra konsekvenserna
av ett haveri som medför att reaktorkylmedlet töms till reaktorinneslutningen. Genom
sprinkling under inledningsskedet av ett sådant haveri kyls luften i inneslutningen och
kondenseras den ånga som friges till inneslutningen varvid inneslutningstrycket kan tas
ner till atmosfärstryck inom den tid som förutsatts i säkerhetsanalyserna. Genom tillsats
av alkali till sprinklingsvattnet kan jod som avges under haveriet bortföras från
inneslutningsatmosfären och hållas löst i vattnet. I det utdragna haveriskedet
upprätthåller sprinklingssystemet normal temperatur och normalt atmosfärstryck i
inneslutningen så att inneslutningsläckaget och spridningen till omgivningen av ämnen
som är inneslutna i reaktorinneslutningen minimeras.

Sprinklingssystemet startas automatiskt av reaktorskyddssystemet vid högt tryck nivå 3
i inneslutningen. Det finns även möjlighet att starta sprinklingen manuellt från
kontrollrummet. Samtidigt med att inneslutningssprinkling startas aktiveras även
inneslutningsisolering fas B. Under inledningsskedet av sprinklingen tas



sprinklingsvattnet från borvattentanken, som då även förser härdens nödkylsystem med
vatten. När den tillgängliga vattenvolymen i borvattentanken är förbrukad sker manuell
omkoppling till recirkulationsfasen varvid tillförseln av vatten till sprinklingssystemet
och till härdens nödkylsystem sker från det till inneslutningen spillda vatten som
ansamlas i inneslutningssumparna.

5 De säkerhetsrelaterade
systemkomponenterna

Mätningen av trycket i reaktorkylsystemet sker med tre redundanta mätvärdesgivare,
som är placerade i inneslutningen. Deras anslutning mot processen finns på reaktorkyl-
systemets tryckhållarkärl. Trycket i inneslutningen mäts med fyra redundanta
mätvärdesgivare placerade utanför inneslutningen. Mätvärdesgivarna är av tvåledartyp
vilket innebär att signalöverföring och kraftmatning sker i samma ledarpar. De är
anslutna till den centralt placerade kanalutrustningen med separata kablar av
tvåledartyp. Av de fyra redundanta funktionsstråk, som kanalutrustningen består av är
det alltså tre av funktionsstråken som utnyttjas av kanalerna för trycket i reaktorkyl-
systemet medan samtliga fyra funktionsstråk utnyttjas av kanalerna för trycket i
inneslutningen. Koincidenslogiken för trycket i reaktorkylsystemet är 2 av 3-kopplad
och den för trycket i inneslutningen är 2 av 4-kopplad. Se även figuren på sida 5 där
uppbyggnaden av reaktorskyddssystemet åskådliggörs.

Varje mätvärdesgivare ger en utsignal i form av en präglad likström 4 till 20 milliamper
som är direkt proportionell mot det uppmätta trycket inom det mätområde som
mätvärdesgivaren har. Redundanta mätvärdesgivare matas från skilda kraftkällor. En
karakteristisk egenskap hos den typ av mätsignal som används är att den inom vissa
gränser är oberoende av kretsens yttre resistans.

Den centralt placerade kanalutrustningen finns på plan +103,0 i elbyggnaden.
Utrustningen tar emot och behandlar signalerna från de lokalt ute i anläggningen
placerade mätvärdesgivarna. Fysisk separation av redundant utrustning är upprättad
genom placering av apparatskåpen i två rum tillhörande olika brandceller. I vardera
rummet finns skåpen med utrustningen för två av kanalernas funktionsstråk.
Utrustningen för två av de tre kanalerna som övervakar trycket i reaktorkylsystemet
finns alltså i samma brandcell.

Den centrala kanalutrustningen, som alltså behandlar signalerna från mätvärdesgivarna,
har moderniserats med mikroprocessorbaserade enheter. De funktioner som
gränsvärdesdonen utför föreligger numer i mjukvaruform. Med undantag av signalerna
för utlösning av inneslutningssprinklingen är signalerna från utgångsmodulerna på den
centrala kanalutrustningen till koincidenslogikens ingångsreläer, liksom tidigare,
spänningssignaler där full spänning representerar normaldriftförhållanden och noll
spänning utlösta villkor för säkerhetsfunktion. Frånsett ingångsreläerna i kanalerna för
aktivering av inneslutningssprinklingen är alltså samtliga ingångsreläer under
normaldriftförhållanden dragna av de spänningssignaler som gränsvärdesdonens
utgångsmoduler ger. Vid dragna ingångsreläer är de av deras kontakter som utnyttjas för
överföring av signalerna till koincidenslogikens halvledarelementen öppna.



Koincidenslogiken är uppbyggd med tvåfaldig redundans. Utrustningen för
koincidenslogiken är skåpmonterad och placerad i de båda rummen där den centrala
kanalutrustningen är inrymd. De redundanta delarna av koincidenslogiken är placerad i
skilda brandceller. Den del av koincidenslogiken, som funktionsmässigt betraktat finns
närmast kanalerna består av kretskort med halvledarkomponenter där signalerna från
redundanta kanaler kombineras. Insignalerna till kretskorten erhålles från de nämnda
ingångsreläerna som alltså styrs av utgångsmodulerna för kanalernas gränsvärdesdon.
Ingångsreläerna för vardera redundant del av koincidenslogiken är placerad i ett skåp
uppbyggt av fyra från varandra fysiskt isolerade sektioner. Varje sådan sektion är även
funktionellt isolerad från övriga sektioner genom att den tar emot signalerna från endast
ett av de fyra kanalstråken. På så vis bevaras det funktionella oberoendet mellan
kanalerna ända in mot kretskorten där signalerna från kanalerna kombineras.
Kretskorten med halvledarkomponenter är monterade i ett separat skåp placerat intill
skåpet med ingångsreläerna. I den övre delen av skåpet med kretskorten finns även
redundanta kraftmatningsdon för matning av koincidenslogiken med 48 volt likspänning
och 15 volt likspänning. I ett tredje skåp, placerat intill skåpet med kretskorten och
kraftmatningsdonen, finns utgångsreläerna vars kontaktfunktioner används i
styrkretsarna för säkerhetssystemens systemkomponenter.

Själva koincidenslogiken för vardera av de båda redundanta logikstråken består av
integrerade kretsar med halvledarelement uppbyggda på cirka femtio kretskort som
förekommer i åtta varianter. Bland dessa varianter finns, som exempel, kretskort för
universell logik, för styrning av utgångsreläerna och för styrning av
snabbstoppsbrytaraas underspänningsspolar. Kretsarna är utförda med en logikkoppling
där den lägsta spänningsnivån är definierad som ett utlöst villkor för aktivering av
säkerhetssystem och förreglingar.

Koincidenslogiken arbetar med bistabila signaler vid 15 volt likspänning och 0 volt
likspänning. I signalvägen för snabbstopp av reaktorn finns kretskort som driver
snabbstoppsbrytarnas underspänningsspolar. Utlösning av snabbstopp sker genom att
drivkretskorten bryter spänningen till snabbstoppsbrytarnas underspänningsspolar när
den bistabila insignalen till drivkretsarna faller till 0 volt. Även för utgångsreläerna,
som via mellansteg styr systemkomponenterna i de övriga säkerhetssystemen finns
speciella drivkretsar som fungerar på motsvarande vis. Utgångsreläerna utgörs av
huvudreläer och slavreläer. Drivkretsarna styr huvudreläerna som i sin tur styr
slavreläerna, vilka mångfaldigar styrsignalerna för att tillgodose omfattningen av
styrsignaler till de styrda komponenterna i de säkerhetsrelaterade systemen. Såväl
huvudreläerna som slavreläerna är arbetsströmskopplade.

Nedströms koincidenslogikens utgångsreläer finns hjälprelämoduler för anpassning av
styrkretsarna till de förekommande typerna av komponenter, som exempelvis brytare
eller pilotventiler, vilka kontrollerar energin till drivutrustningen för de verkställande
systemkomponenterna såsom pumpar och ventiler. Hjälprelämodulerna är monterade i
separata skåp placerade i samma rum som den centrala kanalutrustningen och
koincidenslogiken för tillhörande säkerhetsstråk.



6 Systemkomponenternas felmoder

6.1 Definition av felmoder

De aktuella systemkomponenterna består, som framgått, av mätvärdesgivare och kablar
samt diverse komponenter och moduler som reläer, kretskort, etc. monterade i
apparatskåp. För att kunna diskutera deras felmoder är det nödvändigt att definiera
betydelsen av de termer som används för att beteckna felmoderna. Innebörden av de här
i rapporten använda termerna är densamma som för motsvarande amerikanska termer,
vilka förefaller tillhöra vedertagen praxis för bruket av termer i amerikanskspråkig
litteratur. De engelska termerna är "Open circuit" och "Hot short". Även termerna
"Short to ground" och "Short circuit" kan förkomma som komplement till dessa.

Termen öppen krets har samma innebörd som "Open circuit". Den betecknar en felmod
där kretsen förlorar sin funktionalitet. När kretsen blir öppen föreligger ej längre dess
förmåga att överföra signalen eller kraften till den avsedda destinationen. Beroende på
den typ av koppling som kretsen har, exempelvis viloströmskoppling i reläbestyckade
kretsar, kan en obefogad manöver inträffa när kretsen blir öppen.

Termen sluten krets har samma innebörd som "Hot short". Den betecknar en felmod
som medför en oavsiktlig manöver av en driven systemkomponent. Den oavsiktliga
manövern inträffar när en signal- eller kraftbärande ledare kommer i galvanisk kontakt
med en annan ledare och då sluter kretsen till den drivande systemkomponenten. För
icke direkt jordade system, eller isolerade system som de ibland kallas, kan en sluten
krets även uppkomma som en följd av att den galvaniska kontakten som sluter kretsen
uppstår via metalliska anläggningsdelar som kabelstegar eller skyddsrör.

"Short to ground" och "Short circuit" kan betraktas som specialfall av öppen krets
eftersom de medför att ledarna kommer i kontakt med jordade anläggningsdelar eller
med varandra så att kretsskydden bryter kretsen eller att ledarna smälter och kretsen
öppnas.

Fortsättningsvis används enbart termerna öppen krets och sluten krets för att benämna
de felmoder som diskuteras. Det bör uppmärksammas att definitionen av öppen krets
anger vad som händer i själva kretsen medan definitionen av sluten krets också anger
följden av det som händer i kretsen. Det ingår i definitionen av sluten krets att en
oavsiktlig manöver inträffar medan definitionen av öppen krets innebär att kretsens
funktionalitet förloras när den öppnas.

6.2 Vissa av erfarenheterna från branden på
Browns Ferry i mars 1975

Referens [1] utgör en sammanställning av olika uttalanden och rapporter i anslutning till
utskottsförhör och undersökningar för att skapa klarhet i omständigheterna kring
branden. Allt som allt omfattar referens [1] cirka 1200 sidor. Dokumentet ger en
genomträngande beskrivning av brandförloppet och insatserna för bekämpning av
branden samt av åtgärderna för att bringa de båda blocken till säkert avställt läge. Även



hädelseförloppen i anläggningsprocesserna och störningarna under branden behandlas
ingående. Dessutom redovisas en hel del bakgrundsinformation om anläggningens
utformning och om organisationen av verksamheten för att klara säkerheten i samband
med brand.

Skadorna på de elektriska systemen omfattade cirka 1600 kablar. Frånsett skadade
kabelstegar, kabelrännor och skyddsrör var kablarna den enda typen av
systemkomponenterna som direkt skadades av branden. Skadorna uppkom genom
avbränning av kablarnas isolering varvid metallisk kontakt uppstod mellan ledarna eller
mellan ledarna och kabelförläggningsarrangemangen. Den metalliska kontakten
orsakade bortfall av kraftmatningarna till kontrollkretsarna för en omfattande del av den
installerade utrustningen såsom ventiler, pumpar, fläktar och liknande. Även en hel del
fall med obefogade manövrer av sådan utrustning inträffade.

Trots den rikhaltiga informationen i referens [1] är det ändå inte möjligt att dra några
långtgående slutsatser om dominerande felmoder under branden. Frånsett det allmänna
konstaterandet att bortfall av kraftmatningarna till en omfattande del av
manöverkretsarna inträffade förefaller det inte finnas några ytterligare uppgifter som
skulle kunna stödja en kvantitativt formulerad slutsats. Det som försiktigtvis kan sägas
är alltså att felmoden öppen krets dominerar. Felmoden medför förlust av
funktionaliteten. Bortfall av kraftmatningen är en sådan förlust. Under vissa
omständigheter, beroende på kretsutformningen, kan felmoden öppen krets resultera i
obefogade manövrer. Händelser med båda dessa yttringar inträffade i riklig omfattning
under branden. Inte heller i referens [2] eller i övriga referenser som behandlar branden
på Browns Ferry finns information som ger underlag för andra slutsatser än att öppen
krets var den dominerande felmoden.

6.3 Andra erfarenheter

I referens [15] diskuteras bland annat elektriska systemkomponenters felmoder vid
brand. Diskussionen är koncentrerad till kablar som i vissa brandsammanhang anses
vara den svagaste av systemkomponenter. De slutsatser som framförs i referensen styrks
av resultaten från ett flertal prov genomförda och redovisade inom ramen för andra
projekt.

De två felmoder som diskuteras i referens [15] är de som definierats i sektion 6.1 ovan.
Av dessa utgör öppen krets den som dominerar kraftigt. Förklaringen till dominansen
är att felmoden sluten krets i de allra flesta fall så småningom antas leda till öppen
krets samt att andelen av de kretsar som har en sådan utformning att de kan fela till
sluten krets är liten. I cirka nio fall av tio anses kabeln fela till öppen krets.

Det betonas i referens [15] att de slutsatser som framförs där har betydande osäkerheter.
På ett kärnkraftverk förekommer ett stort antal skilda typer av kablar med högst olika
egenskaper när det gäller brandbeständighet. Bland de provresultat som är med i basen
för informationen i referens [15] finns exempel på fall där vissa kablar klarat provet
utan att fela. Provutfallet ska då ses som en följd av flera faktorer som exempelvis
provbrandens varaktighet och intensitet och egenskaperna hos de förbränningsprodukter
som bildas vid branden. På marknaden finns det dessutom så kallade brandresistenta
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kablar, vilka tillgodoser standardiserade krav på brandresistens. Det är inte uteslutet att
även sådana kablar kan förekomma på ett kärnkraftverk.

Utöver kablar förekommer komponenter och moduler som reläer, små transformatorer,
elektroniska apparater av halvledartyp, etc. i de elektriska systemen. Dessa är som regel
monterade i skåp och anslutna med någon form av kabelförband. Felmoder för dessa
typer av komponenter behandlas ej i referens [15] beroende på avsaknad av information
om resultatet av eventuellt genomförda brandprov.

6.4 Felmoders verkan i vissa delar av
reaktorskyddssystemet

I de inledande sektionerna av rapporten beskrivs de av reaktorskyddssystemets delar
som är utvalda för att granskas närmare med avseende på troliga felmoder vid brand. De
utvalda delarna ingår som skydd vid onormalt tryck i reaktorkylsystemet och för
aktivering av inneslutningssprinklingen.

Av de i reaktorskyddssystemet ingående systemkomponenterna återfinns
mätvärdesgivarna och större delen av kablarna lokalt ute i anläggningen. Kablarna
överför signalerna från mätvärdesgivarna till den centralt befintliga kanalutrustningen i
elbyggnaden. Samma kablar och ledarpar som används för signalöverföringen utnyttjas
även för överföring av kraftmatningarna från de centralt placerade kraftmatningsdonen
till mätvärdesgivarna. Det är i den centralt placerade utrustningen som anhopningen av
övriga systemkomponenter i reaktorskyddssystemet återfinns. De är monterade i skåp
och anslutna till varandra med någon form av kabelförbindningar.

De inledningsvis definierade felmoderna är generella till sin natur och kan avse vilken
som helst av de förekommande systemkomponenterna. Någon information som skulle
kunna ge underlag för en diskussion kring troliga felmoder hos andra
systemkomponenter än kablar finns dock ej i de dokument som ingår i
referensunderlaget för denna rapport. Vissa allmänna förhållanden kan ändå vara av
intresse i sammanhanget.

Det förefaller märkbart att just kablar betraktas som de mest känsliga och utsatta
systemkomponenterna i vissa brandsammanhang. Samtidigt tycks det också vara
uppenbart att reaktorskyddssystemets kanaldelar står i förgrunden när det gäller
omfattningen av felmoders menliga påverkan både på den information som operatören
har tillgänglig i kontrollrummet och av de obefogade manövrer som kan inträffa i de
säkerhetsrelaterade systemen. I kanaldelarnas gränsvärdesdon återfinns de gränsvärden
som ska tillförsäkra att anläggningens säkerhetsgränser och övriga acceptansvillkor
innehålls i samband med att någon av de konstruktionsgrundande händelser, som
påkallar automatisk aktivering av säkerhetssystemen inträffar. Uppstår felmoder som
leder till att insignalerna till gränsvärdesdonen antar värden som medför utlösning av
gränsvärdesdonens skyddsaktioner kan omfattande automatiska styrningar av
säkerhetsrelaterade systemkomponenter inträffa.
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6.4.1 Skydden vid onormalt tryck i reaktorkylsystemet

De tre kanalerna som ingår i reaktorskyddet vid onormalt tryck i reaktorkylsystemet har
mätvärdesgivare som är monterade i reaktorinneslutningen. Mätvärdesgivarna är
anslutna till den centrala kanalutrustningen med separata kablar. Om det förutsätts att
den brand som antas uppstå påverkar kabeln som överför signalen från en av
mätvärdesgivarna så att felmoden öppen krets uppstår blir insignalen 0 till
ingångsmodulen för den mjukvarubaserade delen av kanalutrustningen. För
mätvärdesgivare utförda med tvåledarkoppling medför öppen krets även att
kraftmatningen till mätvärdesgivaren bryts. Koincidenslogiken för samtliga skydd som
är verksamma vid onormalt tryck i reaktorkylsystemet är 2 av 3-kopplad.

Felmoden öppen krets i minst två av kanalerna medför att
• säkerhetsfunktionen för snabbstopp av reaktorn vid lågt tryck i reaktorkylsystemet

blir utlöst.

• säkerhetsfunktionen för snabbstopp av reaktorn vid övertemperatur-delta-T blir
utlöst.

• säkerhetsfunktionen för nödkylning av härden vid extremt lågt tryck i
reaktorkylsystemet blir utlöst.

• säkerhetsfunktionen för snabbstopp av reaktorn vid högt tryck i reaktorkylsystemet
blir otillgänglig.

• den säkerhetsrelaterade funktionen med frigivning för manuell förregling av
härdens nödkylsystem vid lågt tryck i reaktorkylsystemet blir verksam.

• den säkerhetsrelaterade funktionen med förregling av tryckhållarens
avblåsningsventiler i stängt läge vid lågt tryck i reaktorkylsystemet blir verksam.

Skulle kabeln för överföring av signalen från en av mätvärdesgivarna till den centrala
delen av kanalutrustningen fela på så sätt att dess ledare sluts förlorar kretsen sin
signalöverförande förmåga och mätvärdesgivaren sin kraftmatning eftersom samma
ledarpar används både för signalöverföringen och kraftmatningen. Signalen in till den
centrala kanalutrustningen blir då 0. Verkan vid signalen 0 har beskrivits ovan. Slutna
ledare medför dessutom, troligen, att kraftmatningen till övriga komponenter och
moduler i kanalen bryts. Eftersom det är ett normenligt krav att kanalerna ska vara
konstruerade så att de felar till säkert läge vid bortfall av kraftmatningarna medför
slutna ledare i kablarna för minst två av kanalerna att säkerhetsfunktionerna med
snabbstopp av reaktorn och aktivering av härdens nödkylsystem blir verksamma. Även
verkan på förreglingsfunktionerna blir densamma som beskrivits tidigare. Slutna ledare
tillgodoser alltså innebörden i definitionen av felmoden sluten krets. Skillnaden i
återverkningarna på systemkomponenterna i de verkställande delarna av
säkerhetssystemen jämfört det som händer vid felmoden öppen krets är dock inte stor.
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6.4.2 Skydden som aktiverar inneslutningssprinkling

Mätvärdesgivarna för de fyra kanaler som ingår i reaktorskyddet för aktivering av
inneslutningssprinklingen är placerade utanför inneslutningen. De är anslutna med
separata kablar till den centrala kanalutrustningen. Koincidenslogiken i de två
reaktorskyddsstråken nedströms den centrala kanalutrustningen är 2 av 4-kopplad. Till
skillnad från kanalerna för onormalt tryck i reaktorkylsystemet är ingångsreläerna till
koincidenslogiken arbetsströmskopplade. Under normala ostörda förhållanden är trycket
i inneslutningen nära atmosfärstryck. Utsignalerna från gränsvärdesdonens
utgångsenheter till ingångsreläerna för koincidenslogiken är då 0. När kanalerna
detekterar ett tillstånd med högt tryck i inneslutningen växlar de bistabila
gränsvärdesdonen läge. Ingångsreläerna erhåller då full spänning och drar varvid
kanalsignalerna förmedlas vidare in till koincidenslogiken.

Om det på motsvarande sätt som för de tidigare diskuterade skydden förutsätts att den
brand som antas uppstå skadar kabeln från en av mätvärdesgivarna så att felmoden
öppen krets uppstår kommer signalen in till den centrala delen av kanalutrustningen att
bli 0. Eftersom signalen under normala ostörda förhållanden har sitt lägsta värde medför
felmoden ingen förändring av gränsvärdesdonets bistabila signalläge. Inträffar felmoden
öppen krets i minst tre av de fyra kanalerna blir den automatiska aktiveringen av
sprinklingssystemet otillgänglig. Manuell aktivering av inneslutningssprinklingen är
dock fortfarande möjlig även under sådana omständigheter.

Skadas en av kablarna för överföring av signalen från en av mätvärdesgivarna till den
centrala delen av kanalutrustningen på så vis att dess ledare sluts förlorar kretsen sin
signalöverförande förmåga och mätvärdesgivaren sin kraftmatning eftersom samma
ledarpar används både för signalöverföringen och kraftmatningen. Insignalen till den
centrala kanalutrustningen blir då 0. Verkan vid signalen 0 har beskrivits tidigare.
Slutna ledare medför dessutom troligen att kraftmatningen till övriga komponenter och
moduler i kanalen bryts. Kanalen blir alltså satt ur funktion och har inte längre
förmågan att vare sig kunna detektera en situation med högt tryck i inneslutningen eller
att kunna aktivera sin skyddsaktion för förmedling av signalen in till koincidenslogiken.
Eftersom kanalens ingångsrelä till koincidenslogiken är arbetsströmskopplat kommer
felet med slutna ledare ej att medföra någon förändring av signalläget in till
koincidenslogiken jämfört med situationen innan felet inträffade. Ifall samma typ av
skada inträffar på mer än två kanaler blir den automatiska aktiveringen av
säkerhetsfunktionen med sprinkling av inneslutningen otillgänglig eftersom
koincidenslogiken är 2 av 4-kopplad. Detta gäller oavsett om kraftmatningarna till
kanalerna blir otillgänglig eller ej.

Verkan av skadan med slutna ledare tillfredställer den del av innebörden av felmoden
öppen krets som har med kretsens funktionalitet att göra. Däremot är inte den del som
innebär att kretsen skall vara öppen tillgodosedd. Felet med slutna ledare kan alltså ej
anses tillhöra felmoden öppen krets. Skadan och dess verkningar tillfredställer ej heller
i sin helhet definitionen av felmoden sluten krets eftersom den felmoden, förutom att
kretsen sluts, även innebär att en obefogad manöver av en eller flera drivna
systemkomponenter ska inträffa. Det förefaller alltså som det skulle finnas behov av att
definiera en tredje felmod som innefattar en del av innebörden i båda de definierade
felmoderna.
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6.5 Sammanfattning

Informationen i referenserna ger stöd för slutsatsen att felmoden öppen krets är den
som dominerar för kablar som utsätts för brand. Felmoder för andra systemkomponenter
än kablar diskuteras ej i referenserna och ej heller i denna rapport. De felmoder som
definierats har dock en viss grad av allmängiltighet och kan vara tillämpliga för andra
slag av systemkomponenter i elektriska system.

Fel i reaktorskyddssystemets kanaldelar kan medföra vidsträckta menliga återverkningar
med missvisande information i kontrollrummet och obefogade manövrer av främst
systemkomponenter i säkerhetssystemen och deras stödsystem.

7 Branden på Browns Ferry i mars 1975

7.1 Allmänt

Vid tidpunkten för uppkomsten av branden på kärnkraftverket Browns Ferry, beläget i
Alabama USA, den 22 mars 1975 var två kokarblock om vardera 1098 MW i drift vid
full effekt. Ett tredje block, också av kokartyp, var under byggnad. I ett
kabelfördelningsrum beläget direkt under det gemensamma kontrollrummet för de två
block som var i drift pågick arbete med att kontrollera luftläckaget genom
kabelgenomföringar i den gemensamma väggen mellan kabelfördelningsrummet och
reaktorbyggnadens sekundärinneslutning. Kontrollerna utfördes genom användning av
stearinljus. Branden startade genom att hettan från flamman på ett stearinljus antände
polyuretanskum som användes för tätning av kabelgenomföringarna.

Branden varade i cirka 7 timmar innan den kunde förklaras som släckt.
Släckningsinsatserna i utrymmet i sekundärinneslutningen blev verkningsfulla först när
vatten i ett senare skede av branden kom till användning. Från början användes
handbrandsläckare med koldioxid och pulver. Det i kabelfördelningsrummet fast
installerade systemet för släckning med koldioxid var ej omedelbart tillgängligt på
grund av att metallplattorna bakom de skyddsglas som täcker manöverdonen för
manuell igångsättning av systemet ej blev avlägsnade när systemet förklarades som
driftklart efter montaget. När väl metallplattorna avlägsnats och det fast installerade
släckningssystemet kunde startas släcktes branden i kabelfördelningsrummet snabbt och
effektivt.

Brandskadorna blev betydligt mer utbredda i det angränsande utrymmet i
sekundärinneslutningen än i själva kabelfördelningsrummet där brandskadorna
begränsades till en utbredning av cirka 1-1,5 meter från kabelgenomföringen. Den
angivna, och mycket troliga, förklaringen till skillnaden i brandskadeutbredning är,
förutom de bättre möjligheterna till brandbekämpning i kabelfördelningsrummet, att ett
visst undertryck upprätthålls i sekundärinneslutningen relativt omgivande byggnader
och atmosfär. Undertrycket medförde ett "drag" i riktning in mot rummet i
sekundärinneslutningen.
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Bland de driftklarhetskrav som är typiska för kokarblock finns kravet på
undertryckshållning i sekundärinneslutningen. Är kravet inte tillgodosett befinner sig
blocket eller anläggningen i ett driftbegränsande förhållande, som i förlängningen, om
inte undertrycket kan återupprättas, medför att effektdrift inte längre är förenlig med de
Säkerhetstekniska Föreskrifterna. För att kunna bibehålla de båda blocken i effektdrift
var det uppenbarligen nödvändigt att kabelgenomföringarna uppvisade tillräcklig täthet
så att driftklarhetskravet på undertryck i sekundärinneslutningen blev tillfredställt.
Driftklarhetskravet i kombination med de tillfälliga installationer som behövdes under
byggnadsskedet för block 3 anses vara indirekt bidragande orsaker till uppkomsten av
branden.

Efter det att de båda blocken snabbstoppats manuellt i inledningsskedet av
brandförloppet blev avställningen av block 1 besvärlig på grund av felaktiga och
motstridiga indikeringar om tillståndet i de pågående processerna på blocket.
Avställningen försvårades också av att ett flertal av de systemkomponenter som tas i
anspråk under en normal avställning blev obrukbara på grund av uppkommande fel i
deras kontrollkretsar och kraftmatningar. För block 1 var det nödvändigt att tillgripa
tvångsnedblåsning under avställningsförloppet. På båda blocken förblev kärnbränslet
täck med vatten under hela avställningsförloppet. Utsläppen av radioaktiva ämnen höll
sig inom gränserna för vad som medges för en normal avställning från ostörd drift.
Kontrollrummet kunde förbli bemannat under hela brandförloppet även om en del rök
trängde in dit under en kort period.

7.2 Något om elkraftsystemen

Det som anges nedan om elkraftsystemen avser förhållandena vid tidpunkten för
branden.

På vardera blocket finns en lokalkrafttransformator ansluten till blockets
huvudgenerator. Under normal effektdrift matas blockets 4kV-skenor från
huvudgeneratorn via lokalkrafttransformatorn. Matningen kan även ske från det yttre
161kV-nätet via en servicetransformator. Matningen från det yttre nätet används under
uppstart men även vid snabbstopp av turbinaggregatet då en
snabbomkopplingsautomatik är verksam för snabb och automatisk omkoppling av
kraftmatningen till lokalkraftskenorna. Den automatiska snabbomkopplingen är även
verksam på signal från reaktorskyddssystemet när detta detekterat att en haverihändelse
inträffat.

Den säkerhetsrelaterade delen av elkraftsystemet är uppdelad på två säkerhetsgrupper
varje säkerhetsgrupp omfattande två divisioner via vilka de säkerhetsrelaterade
systemobjekten på båda blocken matas. Bortfall av en enda division medför alltså att
tillhörande säkerhetsrelaterade systemobjekt på båda blocken faller bort.

Instrument och kontrollutrustningen, som är beroende av att kraftmatningen är
transientfri, matas från ett motor-motor-generator-aggregat försett med svänghjul.
Under normala ostörda förhållanden sker matningen till den ena av motorerna på
aggregatet från det "yttre" nätet. Originaltermen för benämning av den "yttre"
matningen är "preferred power supply". Ifall den "yttre" matningen faller bort
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upprätthåller svänghjulet varvtalet på generatorn under tiden som reservmotorn kopplas
in. Reservmotorn är av likströmstyp och matas från kraftbatterier.

7.3 Vissa av brandskadorna och deras
konsekvenser

Branden började i kabelfördelningsrummet och spred sig sedan till det angränsande
utrymmet i sekundärinneslutningen. Spridningen av själva branden begränsades till
dessa båda utrymmen där, praktiskt taget, enbart kablar och tillhörande arrangemang
som kabelstegar, kabelrännor och skyddsrör var inhysta. Av förekommande elektriska
systemkomponenter var det alltså inga andra komponenter, utöver arrangemangen, än
kablar som skadades av branden. Den enda direkta skada som i övrigt kunde fastställas
var smältning av en lödd förbindning i en luftledning. Branden i kablarna alstrade sotiga
rökgaser som spreds i reaktorbyggnaden för block 1 och även till en del utrymmen i
reaktorbyggnaden för block 2 med omfattande avlagringar av sot som följd.
Nedsotningen ledde till långtgående saneringsåtgärder vilka framför allt koncentrerades
på de klorider, främst polyvinylklorid, som spreds när kablarnas isoleringsmaterial
brändes av.

Av de cirka 1600 kablar som skadades av branden var drygt 600 säkerhetsrelaterade.
Cirka 80% av de säkerhetsrelaterade kablarna tillhörde block 1 och cirka 3% block 2.
Resterande antal skadade säkerhetsrelaterade kablar var gemensamma för de båda
blocken. De skadade kablarna omfattade cirka 65 olika kabeltyper.

Hettan från branden var tillräcklig för att bränna av kablarnas isolering så att
kortslutningar och jordslutningar via kabelstegar och kabelrännor eller via skyddsrör av
metall uppstod. I många fall resulterade skadorna i att kraftmatningarna till
kontrollkretsarna för många av systemkomponenterna i anläggningens processystem
föll bort och att manövrering av systemkomponenterna från kontrollrummet därmed inte
längre var möjlig.

Många obefogade manövrer inträffade, som exempelvis start av diselgeneratorerna och
av pumparna för nödkylning av härden. I båda dessa fall startade systemen på signaler
från reaktorskyddssystemet. Huvudångsystemets yttre isoleringsventiler manövrerades
obefogat till stängt läge med påföljd att ångdumpning till turbinkondensorn inte längre
var möjlig och att ångmatningen till matarvattenpumparna blockerades. I kombination
med att kontrollkretsarna för de flesta av systemkomponenterna som behövs för
direktkylning vid högt reaktortryck blev obrukbara ledde situationen till att
tvångsnedblåsning måste tillgripas. Under nedblåsningsskedet blev kontrollkretsarna för
avblåsningsventilerna obrukbara. Först efter cirka 4 timmar blev ventilerna återigen
manövreringsbara.

Ett betydande antal händelser med bortfall av kraftmatningarna till hela grupper av
drivna systemkomponenter i processystemen inträffade också. Även instrumenteringen
stördes kraftigt med missvisande indikeringar eller bortfall av kraftmatningarna till
vissa instrumentgrupper som följd.
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Under reparations- och återställningsskedet efter branden hölls de båda blocken i ett
säkert och stabilt avställt läge genom distribution av kraft och kontrollsignaler via
reservkablar dragna utanför det av branden förstörda området eller genom att verifiera
att originalkablarna var förlagda utanför skadeområdet och därför oskadade av branden.
Ytterligare åtgärder för att tillförsäkra bibehållen säker avställning var att placera
system och komponenter i driftläge med enbart manuell manövrering eller att placera
dem i ett avsett säkert läge och sedan koppla bort ledarna för kraftmatningen för att
undvika risken för oavsiktlig manövrering.

Efter säkerhetsanalyser av den uppkomna situationen och tillfällig komplettering av de
Säkerhetstekniska Föreskrifterna flyttades bränslet för båda reaktorerna till sina
bränslebassänger några veckor efter branden. De huvudsakliga säkerhetsmässiga
fördelarna med att förvara bränslet där under reparations- och återställningsskedet
visade sig vara eliminering av risken för varje praktiskt möjlig oavsiktlig kriticitet,
tillgång till en betydligt större kylvolym än i reaktorkärlet samt ett minskat antal av de
system som behövs för att hålla bränslet i ett säkert tillstånd. Efter drygt ett år av
reparations- och återställningsarbeten kunde de båda blocken åter tas i drift.

8 Sammanställning av dokument som
behandlar branden på Browns Ferry i
mars 1975 samt övriga referenser

[1] BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT FIRE
HEARINGS BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON ATOMIC
ENERGY CONGRESS OF THE UNITED STATES
NINTEY-FOURTH CONGRESS
FIRST SESSION
SEPTEMBER 16,1975, PART 1

[2] RECOMMENDATIONS RELATED TO BROWNS FERRY FIRE
Report By Special Review Group
NRC, NUREG-0050, February 1976

[3] Cable Fire At Browns Ferry Nuclear Power Plant
Robert G. Sawyer, Staff Property Engineer
James A. Eisner, P.E., Staff Nuclear Engineer
Nuclear Energy Liability - Property Insurance Association (NEL-PIA)

[4] Browns Ferry Fire
USNRC Technical Training Center, NUREG/CR-6

[5] Browns Ferry Nuclear Power-Plant Fire on Mar. 22,1975
By R. L. Scott
NUCLEAR SAFETY, Vol. 17 No. 5, September - October 1976
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[6] ATOMIC ENERGY CLEARING HOUSE
CONGRESSIONAL INFORMATION BUREAU, INC.
Vol. 21 March 31, 1975 No. 13

[7] ATOMIC ENERGY CLEARING HOUSE
CONGRESSIONAL INFORMATION BUREAU, INC.
Vol. 21 April 7,1975 No. 14

[8] ATOMIC ENERGY CLEARING HOUSE
CONGRESSIONAL INFORMATION BUREAU, INC.
Vol. 21 October 27, 1975 No. 43

[9] ATOMIC ENERGY CLEARING HOUSE
CONGRESSIONAL INFORMATION BUREAU, INC.
Vol. 22 March 8,1976 No. 10

[10] UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
NEWS RELEASES
Volume 1, Number 10, Week Ending April 4,1975

[11] UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
NEWS RELEASES
Volume 1, Number 26, Week Ending August 5,1975

[12] UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
REPORT OF MEETING - IMPROVED FIRE PROTECTION AND
PREVENTION AT NUCLEAR POWER PLANTS
August 27,1975
Attachment A: Attendees - Fire Protection Meeting with NELPIA(8/6/75,
P-118)
Attachment B: List of Recommendation
Attachment C: Specification for Fire Protection of New Plant Attachment
D: NELPIA - Bullentin to Agents and Brokers& Architect / Engineers.

[13] THE BROWNS FERRY FIRE by J.R. Harkleroad,
Tennessee Valley Authority, USA

[14] SAFETY EVALUATION FOR OPERATIONS OF BROWNS FERRY,
UNITS 1AND 2, FOLLOWING THE MARCH 22, 1975, FIRE
DATE PUBLISHED: MARCH 1976
NUREG-0061
Division of Operating Reactors
Office of Nuclear Reactor Regulation
U.S. Nuclear Regulatory Commission

[15] Fire Risk Analysis for Nuclear Power Plants
NUREG / CR-2258, UCLA-ENG-8102
Prepared by M. Kazarians, G. Apostolakis
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