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1. INLEDNING

Föreliggande rapport ingår som ett delmoment i projektet

vars målsättning är en totalanalys av tillförlitlighets-

och säkerhetsgraden hos skorstensmoniteringssystemet i

Forsmarks kärnkraftverk.

På grund av arbetets omfattning har redovisningen upp-

delats i flera delmoment. I det första, som redovisas

i denna rapport, har arbetet i första hand inriktats

på insamling av statistiska data om felförekomst hos de

i systemet ingående elektriska och mekaniska komponen-

terna. Med utgångspunkt från dessa uppgifter analyseras

sedan moniteringssystemets egenskaper med avseende på

dess funktionssäkerhet och tillgänglighet. Speciellt

intresse ägnas härvid åt sådana felmoder som kan leda

till förhindrad och obefogad larmfunktion.

Eftersom den konventionella tillförlitlighetsanalysen

inte omfattar sådana felmoder som orsakas av t ex yttre

elektriska störningar, extern miljöpåverkan, tillfälliga

överbelastningar av vissa komponenter, mänskligt fel-

handlande m m, är avsikten att dessa kommer till behandling

i projektets kommande delmoment.
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2. SYSTEMBESKRIVNING

Skorstensmoniteringssystem 1317 A är avsett för övervakning

av ädelgasutsläpp samt kontinuerlig uppsamling av jod- och

aerosolprov i ventilationsskorstenen i kärnkraftverk. Systemet

kan delas upp i en mekanisk del för provtagning i skorstenen

och en elektronisk del för mätning, Fig 1 och 2.

Den mekaniska delen består av en skorstensslinga och en mät-

slinga. Skorstensslingan har fyra provtagningsmunstycken pla-

cerade på en höjd av ca 15 m över insläppen vid skorstensfoten

och fördelade över ytan. Härifrån sugs luft genom ett gemensamt

grovt rör ned till matrummet med hjälp av en fläkt. Dessutom

finns en reservfläkt inkopplad i serie, som normalt ej är i

drift. Flödeshastigheten genom munstyckena regleras med ett

spjäll före fläkten och anpassas till flödet i skorstenen så

att isokinetiskt förhållande råder. Före fläktarna i matrummet

finns två stycken mindre provtagningsmunstycken inplacerade i

skorstensslingan för provtagning till de två mätslingorna.

Varje mätslinga innehåller bl a filterenhet, fördröjningsslinga,

membranpump, mätkammare samt flödesmätare med larm. Filteren-

heten har ett membranfilter för uppsamling av aerosoler och

ett kolfilter för uppsamling av jod. Mätkammaren som har en

cylindrisk volym av ca 10 dm , omges av en 75 mm tjock blyskärm

för reducering av bakgrundsstrålning.

Den elektroniska delen utgörs av två stycken mätkanaler, en

i varje mätslinga, vardera innehållande scintillationsdetektor,

förförstärkare och apparatstomme med övrig elektronik. Den

känsliga detektorn med 3" x 3" NaJ-kristall är normalt placerad

i centrum av mätkammaren men kan förflyttas till max 600 mm

från mätkammaren för sänkning av känsligheten. Från detektorn

går signalen via förförstärkaren till en huvudförstärkare med

pulsformning och därefter till en enkanalsanalysator. Denna

kan ställas in så att enbart ett visst valfritt energiintervall

mätes. Efter enkanalsanalysatorn finns en ratemeter med ett

logaritmiskt och flera linjära mätområden. Apparatstommen inne-

håller dessutom höglarm och låglarm samt högspänningsaggregat
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för matning till detektorn. Intill detektorn finns en svag

strålkälla placerad. Denna ger ett mätutslag, tillräckligt

stort för att låglarmet skall kunna ställas in under denna

nivå. Om mätsignalen på grund av något fel faller bort,

erhålles således ett låglarm, som då fungerar som apparat-

fellarm.

De två mätslingorna, med var sin identisk mätkanal, fungerar

normalt som reserv för varandra, som två redundanta system.

De är monterade i samma apparatskåp men har separat matning

och separat kabeldragning ca att avståndet mellan dem i varje

avskärmad punkt skall vara minst 0.5 m.

Som alternativ kan de två mätkanalerna användas som komplement

"ill varandra. Genom att höja upp detektorn till max avstånd

T in mätkammaren sänks känsligheten med en faktor ca 100.

« detta görs med den ena kanalen utökar man alltså det totala

g] tområdet med två dekader.

,fter installation av systemet testas detta under normala

driftsförhållande genom utsläpp i lämpliga ventilationskanaler

som mynnar ut i skorstensfoten. Provtagningsmunstycken, tran-

sportrör cch filterenheter testae genom utsläpp av aerosoler

och radioaktiv jod 1-131 i form av CH-I och 1^. Gasmätningen

testas genom utsläpp av radioaktiv ädelgas Xe-133.

Efter idrifttagning är test och underhåll av systemet uppdelat

i två intervall, 1 mån resp 3 mån. Varje månad testas mätkanalen

med en strålkälla, varvid kontrolleras att höglarmen löser ut

och ati: låglarmen fungerar. Samtidigt kontrolleras att kanalens

energi-intervall är rätt inställt. Även samtliga flöden kon-

trolleras. Var tredje månad kontrolleras mätkanalen mera i

detalj varvid samtliga inställningar gås igenom. Dessutom

byts aerosol- och jod-filter en gång per vecka och mäts på

laboratoriet.
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3. ANALYSENS OMFATTNING

Den redovisade analysen omfattar alla elektriska och meka-

niska delar av utrustningen, vars fel kan leda till ett

systemfel. Som exempel kan nämnas pumpar, motorer, fläktar,

flödesmätare, ventiler, rör, flänsar, svetsskarvar, mätkammare

samt packningar som hör till provtagningsdelen. Analysen

gäller även den elektroniska mätkanalen 3425 A med till-

hörande förförstärkare, detektorer samt mellanreläer till

gränsvärdesdon som är belägna i det lokala apparatskåpet.

Den detaljerade tillförlitlighetsanalysen av 3425 A ingår

dock i en annan rapport [1J.

Vissa komponenter, som inte är nödvändiga för funktionen

av hela systemet och vilkas fel inte kan orsaka systemfel,

som exempelvis den integrerade pulsräknarkanalen 3311 A,

utesluts ur denna analys.
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4. FELINTENSITETSBERAKNINGAR

4.1 Definitioner

För säkerhetsanalys av systemet är det viktigt att man med

hänsyn till funktionspåföljderna skiljer mellan fel som leder

till förhindrad funktion, obefogad funktion och apparatfel-

larm.

Med fel som leder till förhindrad funktion avses här sådana

fel som påverkar säkerheten hos moniteringssystemet så att de

kan fördröja eller göra systemet oförmöget att initiera befogat

strållarm. Felintensiteten för denna felmod betecknas med z,.

Med fel som leder till obefogad funktion avses sådana fel som

kan initiera obefogat strållarm. Sådana fel påverkar inte

säkerheten hos systemet, men de kan orsaka driftsstörningar.

Felintensiteter till denna felmod betecknas med z..

Alla övriga fel, som kan göra systemet oförmöget att initiera

strållarm eller sätta systemet ur stånd att ge korrekt utsignal,

skall omedelbart ge upphov till apparatfellarm. Felintensiteten

till denna felmod betecknas med z.

4.2 Tillförlitlighetsstruktur

För att förenkla beräkningsarbetet och lättare kunna studera

olika delars inverkan på den totala tillförlitligheten, har

skorstensmoniteringssystemet indelats i s k tillförlitlighets-

block, Fig 3 - 5 .

Varje block representerar en komponent eller en subenhet och

är så beskaffad att dess funktion blir helt oberoende av att

alla i blocket i.igående komponenter fungerar. Komponenterna

i sin tur betraktas som statistiskt oberoende från varandra

för sin funktion.

Den tillförlitlighetsmässiga samverkan mellan systemets olika

delar beskrivs med serie- eller parallellkoppling av blocken.

De block som är parallella, betraktas som redundanta och kan

ersätta varandra, medan de som ligger i serie ej är redundanta,

dvs de kan inte ersättas.
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För systemet har en lista uppställts över de ingående kom-

ponenterna, se tabell i Bilagan. I listan anges komponenternas

typ, beteckning som refererar till systemschemat samt upp-

gifter om felintensiteter. Dessa är differentierade med av-

seende på de aktuella felmcderna. I anmärkningskolumnen anges

källan för felintensitetsuppgifterna.

l>

Blockets felintensiteter har erhållits genom att felintensitets-

värden från dessa tabeller införts i respektive rutor i

blockschema. Felintensitetsvärden anger antalet fel per 10

t immar.
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5. SÄKERHETSANALYS AV SYSTEMET

5.1 Förhindrad funktion

Som inledningsvis sagts, kan vissa funktionshiiuirande fel,

som inte ger sig tillkänna såsom apparatfelsignaler, leda

till uteblivet strållarm om kravet på detta råkar samman-

träffa med ett sådant fel.

f>

Eftersom detta fel endast kan uppdagas med hjälp av regel-

bundna tester blir systemets säkerhet beroende av testinter-

vallernas längd och av de tider, som är nödvändiga för dessa

tester, då vissa delar av cystemet måste tas ur drift.

För att utvärdera systemets säkerhetsegenskaper för dessa

funktionsmoder tillämpas här två beräkningsmetoder. Dels

beräknas sannolikheten för förhindrad funktion under en

reaktorlivslängd, varvid man antar olika slumpvis fördelade

kravintensiteter på strållann. Dels beräknas funktionstill-

gängligheten och den hindertid, soiu på grund av fel och under-

håll blockerar systemet för inkomnap.de signaler.

5.1.1 Sannolikheten för förhindrad funktion

1 -10"6f/h

M0~6f/h

—H'10~6f/h

W0~6f/h

i.05-lo"6f/lH

.O5.io~6£/tt—'

10.36-10-6

1 2

Ovanstående schema har erhållits genom förenkling av schemat

i Fig 3. Det innehåller tillförlitlighetsblock enbart för

de komponenter vars fel kan leda till uteblivet strållarm.

Schemat består av två redundanta block i parallellstruktur,

som representerar de båda mätslingorna samt en seriestruktur,

som representerar de övriga 7 blocken. Eftersom de fyra in-

sugningsmunstyckena är redundanta kan inverkan av dessa för-

summas i jämförelse med de övriga blocken.
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Betecknas funktionssannolikheten för parallell- och serie-

strukturen med R. resp R_, blir felsannolikheten för systemet

Fg(t) (5.1)

där

och

R = 2e~ 6' 0 5
- e" * '

 6' 0 5

R 2 = e
- 10.36 • 10~6t

( 5' 2 )

(5.3)

Sätter man t - 730 h, dvs lika med ett testintervall (1 månad)

finner inan att funktionssäkerheten blir för R- = 0.99998 och

R~ - 0.99247. Felsannolikheten F (t) bestäms således helt
2 s
av serieblocket och

F (t) = 1 - e" Zf2 C V z t
S X ̂

(5.4)

Om kraven på strållarm antas inträffa helt slumpmässigt i

tiden, säges exponentialfördelning gälla. Då blir kravinten-

siteten konstant och vi erhåller att frekvensfunktionen

f(t) = 6 e (5.5)

där @ = medelvärdet för kravintensiteten, dvs antalet krav

per tidsenhet.

Då blir sannolikheten för uteblivet strållarm

P(t) = / F (t) • f(t) dt
0 S

(5.6)

Efter inräkning av (5.4) och (5.5) i (5.6) fås, att

P(t) = / zf9t
- 6t

f2l
dt (5.7)

där T " testintervall
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Efter integration av (5.7) erhålles, att

P ( V - zf2 [i -
e"6Tt (Tt ( 5- 8 )

Ekvationen har beräknats för några olika värden på 3 för T

1 månad. Resultatet sammanfattas i nedanstående tabell.

B krav
ar

1

0.2

0.1

0.02

0.01

P (1

2.98

6.23

3.13

6.30

3.15

mån)

• 10'4

" IQ'5

• io"5

• io"6

• lo'6

Med hjälp av tabellvärden beräknas sannolikheten för för-

hindrad funktion under en reaktorlivslängd (30 år). Om man

antar exempelvis att 8 = 0.1 krav/år erhålles, att

P(30 år) = 12 • 30 • 3.13 10
-5

1.13 10
-2

5.2 Otillgänglighet och hindertid på grund av fel

och underhäll

När det gäller att värdera systemets säkerhet för förhindrad

funktion, är det i vissa fall av intresse att veta den tid,

som på grund av funktionshindrande fel och underhåll, blockerar

systemet för inkommande signaler. Den bråkdel av tiden som

systemet befinner sig ur funktion under ett testintervall,

kan definieras som systemets funktionsotillgänglighet D(t).

0m felet inträffar vid tidpunkt t blir systemet blockerat

under resten av testintervallet, dvs tiden (T - t). Medel-

värdet för systemets otillgängligheter, D, över alla test-

inLervall erhålles genom punktvis integration av D(t) över

tidsintervallet (O. T ). Alltså
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D (O, T ) - i- / (T - t) • f(t) dt
C t O C

k i F*(t) dt (5.9)

Enligt (5.4) är felsannolikhetsfördelningen F (t) = z,_t.
S IZ

Med insättning i (5.9) erhålles

5 (o, xt) = i- / ,£2t dt « ^ (5.10)

Varje tidsintervall avslutas med en funktions- eller kalibre-

ringskontroll, varvid varje matkanal tas ur drift under en

viss tid, t . På grund av dessa tider kommer funktionsotill-

gängligheten för systemet att förlängas.

Den totala otillgängligheten blir då

10.36 • IQ'6 730

A • 10
-3

Med hjälp av ovanstående erhålles hindertiden h för systemet,

dvs att dcL blir blockerat för inkommande signaler i genom-

snitt

ht = 10 730 = 3 min per testintervall

5.3 Obefogad funktion

Obefogad funktioi., dvs falska strållarm påverkar inte direkt

systemets säkerhet. Däremot kan sådana fel vålla driftsstör-

ningar och i vissa fall påkalla myndigheternas uppmärksamhet.

Det kan därför anses vara befogat att analysera systemets

tillförlitlighet även i detta avseende. Härvid kan man använda
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sig av de traditionella tillförlitlighetsmåtten, medeltid

mellan systemfel MTBSF och funktionssannolikhet.

Vid en detaljerad prediktering av dessa mått, som genomförts

här nedan, har såväl reparationstider som tider för periodiska

tester inkluderats i beräkningsmodellen.

5.3.1 MTBSF

Som det framgår av Fig 3 är det endast mätslingorna som inne-

håller komponenter vars fel kan leda till falska strållarm.

Mätslingorna kan tillförlitlighetsmässigt betrktas som redun-

danta. Detta innebär att endast fel, som drabbar båda slingorna

samtidigt under drift eller någon av slingorna vid avställningar

på grund av tester och underhåll, leder till systemfel. Då de

ingående fördelningsfunktionerna för fel och reparationer kan

anses som exponentiella, erhålles enligt [2] att medeltiden

till systemfel

3z.
MTBSF (5.11)

där z.= nedelintensiteten för fel som leder till obefogad

funktion

och v reparationsintensiteten •» (medelreparationstid)
-1

manVärdet på z. = 37.61 • 10 t/h erhålles ur Fig 4. Om

antar att v = 0.25 rep/h, dvs en medelreparationstid på 4

timmar per fel, fås efter insättning i (5.11) att

MTBSF =8.84 • 107 h - 10* år (5.12)
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5^3.2 Sannolikhetenför obefogat strillarm

Enligt de föreslagna testrutinerna skall bida mätslingorna

testas i tur och ordning i slutet av varje testintervall,

T • 1 manad. Beroende på testprogrammets utformning kommer

man i slutet av varje testintervall att ta varje mätslinga

ur drift under ca 3 timmar. Dessutom görs en längre kontroll

var 3:e manad si att varje slinga tas ur drift under ca 4

timmar.

t Nedan en mätkanal befinner sig i testtillståndet, kommer varje

fel som orsakar höglarm att leda till obefogad funktion.

Antalet sådana funktioner som uppstår i samband med dessa

underhåll och tester blir då

2 • 3 • z. • 8 + 2 • 4 • z. • 4 = 80 z.

-3- 3.01 • 10 larm/år (5.13)

Det totala antalet obefogade funktioner som uppstår på grund

av reparationer och tester erhålles genom addition av det

inv värdet i (5.12) och (5.13), dvs

Z - 10~A + i.01 • 10~3 - 3.1 • 10~3 larm/år
tot

(5.14)

Sannolikheten för obefogat stråHarm under en reaktorlivslängd,

30 år

P(30 år) - 1 - e" 3' 30 0.088
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5.4 Apparatfelsignal

I princip skall ett fel, som gör systemet oförmöget att

initiera stråHarm, omedelbart ge upphov till apparatfelsignal.

Därför kan ett sådant fel knappast påverka den totala säker-

heten hos nioniteringssystemet, men det kan dock medföra att

delar av systemet tillfälligt måste stängas av på gvund av

reparationsinsatser på komponentnivå. För att få en uppfatt-

ning om hur sådana reparationsinsatser kan påverka den totala

felsäkerheten har dessa inkluderats i beräkningar av funktions-

säkerheten.

Funktionssäkerheten för systemet erhålles med hjälp av till-

förlitlighetsblock i Fig 3. Figuren kan förenklas med avseende

på de block som innehåller z, medelintensiteten för fel som

leder till apparatfelsignal, enligt nedanstående.

243.8.10-6

243.8-10-6

0.6-10~6f/l

11.59-10-6 15-10~6f/h

15-10"6f/h 11.59-10-6 15-10~6f/h
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Systemet består av två mätslingor i redundans, en omkopplare

och två fläktsystem i "stand-by" redundans. Funktionssannolik-

heten R., bestående av 2 redundanta enheter med "reparation",

erhålles enligt [2] med följande formel

R(t) = e
i [(3z + p) -Vu 2 • 6 vz + z

2 1 t (5.15)_ [ 1

där u reparationsintensitet

D z • felintensitet

Med insättning av z = 243.8 • 10 t/h, t = 730 h och

0.25 rep/h erhålles

0.9993 (5.16)

Vidare erhålles direkt att

R2 - e
730 (5.17)

För "stand-by" strukturen erhålles funktionssannolikheten

enligt formel

e" Zl C + e" Z2 t • zx e"
 Zl (5.18)

där (11.59 + 15) • 10 t/h; felintensiteten för styr-

enheten och fläkten

15 • 10~ t/h; felintensiteten för pressostaten

t = 730 h; = testintervallet

Efter insättning av ovanstående i (5.18) erhålles

0.9996

Den resulterande funktionssäkerheten för ett testintervall

R(73O) •

- 0.9985

0.9993 • 0.9996 • 0.9996 =
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6. SAMMANFATTNING AV BERÄKNINGSRESULTAT

De mest relevanta data om skorstensmoniteringssystemets

säkerhets- och tillförlitlighetsegenskaper som erhållits vid

den genomförda analysen visar, att sannolikheten för förhindrad

funktion inom en reaktorlivslängd (30 år) är 1.13 • 10 , om

kravet på strållarm antas inträffa slumpmässigt i tiden så

att medeltiden till dessa är 10 år. Den bråkdel av tiden som

systemet befinner sig ur funktion på grund av oupptäckta fel

och underhåll har beräknats till 3 minuter per testintervall.

Vidare erhålles, att medeltiden, mellan falska strållarm är

320 år och att funktionssannolikheten för fel som kan leda

till apparatfelsignaler är 0.998 per tidsintervall (1 månad).
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7. BEDÖMNING AV BERÄKNINGSRESULTAT

Med avseende på förhindrad funktion torde de predikterade

värdena vara acceptabla. En viss marginell förbättring av

systemet är tänkbart om en tryckvakt (pressostat) installeras i

anslutning till spjället, som används för reglering av flödes-

hastigheten. På detta vis skulle sannolikheten för uteblivna

larm sänkas med ca 50 Z.

l>

l>

Beträffande obefogad larmfunktion finner man ur beräkningarna

att medeltiden mellan falska strållarm är ca 320 år. Detta

torde vara tillräckligt om man antar att kravet på strållarm

kan inträffa en gång på en reaktorlivslängd, 30 år.

Den predikterade funktionssannolikheten med avseende på fel

som kan leda till apparatfelsignal återspeglar den allmänna

tillförlitlighetsgraden hos systemet. För att bedömningen av

detta skall kunna bli meningsfullt, måste resultatet av be-

räkningarna ställas i relation till de krav man ställer på

sådana system i kärnkraftanläggningar. För ett huvudsystem
-Abrukar man härvid tolerera högst 2 fel per år, dvs 3 ' 10

f/h [3]. 0m man antar att det i en anläggning finns 10 sådana,

tillförlitlighetsmässigt seriekopplade system, och att vart

och ett av dessa har 5 rätsystem, då blir den maximalt tillåtna

felintensiteten för dessa system 3 • 10~ resp 6 • 10 f/h,

och motsvarande funktionssannolikheter för en testintervall

0.80, 0.98 resp 0.996. Det predikterade värdet för apparatfel-

signaler är 0.998 och kan därför anses acceptabelt.
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TABELL 1. FELINTENSITETSDATA FÖR KOMPONENTER

SKORSTENSMONITERINGSSYSTEM 1317 A

Komponent m m Antal Beteckning Obefogad
funktion

Apparatfel
signal

z(f/h)-106

-

-

-

-

-

-

0.6

-

—

Förhindrad
funktion

zf(f/h)-10
6

1

0.01

0.1

2.5

1.2

6.0

-

0.4

0.15

Anmärkning

GEAP 4574,
General Electric

W
W

B

B

B

B

B

B

Insugningsmunstycke

Rör

Svetsskarvar

Flänstätningar

Manteltätning

Spjäll

Omkopplare

Kulventil

Tidrelä

1

13

5

7

1

1

1

3 m <J> 103 mm

V31 NAF 888405, ansl 20

Eldon SA 105 220/15 s

1 z 0.6 10.36

B - BOURNE UK [4]
W =• WASH 1400 [5]
M - MIL-HDBK 217 A/B [6]



TABELL 1. FELINTENSITETSDATA FÖR KOMPONENTER

SKORSTENSMON1TERINCSSYSTEM 1317 A, STYRENHET

Komponent m m Antal Beteckning Obefogad
funktion

Apparatfel
signal

z(f/h)-106

2

5

0.5

3

0.1

40x0.016-0.64

0.35

Förhindrad
funktion

zf(f/h)-10
6

-

-

-

-

-

-

Anmärkning

B

B

B

B

B

M (sid 7.11)

B

Transformator

Säkringar

Hjälprelä

Motorskyddsbrytare

Strömbrytare

Elanslutningar

Tidrelä

1 500/380/220 V, ED 30, 30 VA

1 Gylling, KP 3100, 3-polig

1 ASEA, DEG 10, 0.4-0.7 A/220 V

1 Krans & Naimer, 12 A

40 Phonix plint

1 Eldon SA 105, 0.8-15 s

T, z 11.59

B - BOURNE UK [4]
W - WASH 1400 [5]
M - MIL-HDBK 217 A/B [6]



TABELL 1. FELINTENSITETSDATA FÖR KOMPONENTER

SKOKSTENSMONITERINGSSYSTEM 1317 A, MATSLINGA

Komponent m m Antal Beteckning Obefogad
funktion

z.(f/h)-10É

Apparatfel
signal

z(f/h)-106

Förhindrad
funktion

zf(f/h)-10
É

Anmärkning

Insugningsmunstycke

Filter

O-ringstätning

Kulventil

Kulventil

Shuntventil

Shuntventil

Membranpump

Membranmotor

Mätkärl

Rör 25 m

Svetsskarvar

Fläns

Rörkoppling

Rörkoppling

Reglerventil

Mätkanal 3425 D

Flödesmätare

Pressostat

4
2

2

1

1

(4)

1

1

1

45

2

1

3

1

1

C 11, C 12

C 11, C 12

V13, NAF 888405, ansl 20

V17 - " -

VII, V15, (V16), V13 - " -

V12, NAF 888405, ansl 20

PI, HYCO MK 2/4-14
50 Nl/min, 0.78 bar abs

Pl, 3 x 500 V

T12

C 11, C 12

V14, Fliesberg D12/2O ansl 15

Pulse Rate Measuring Assembly,
AE

37.61

Brooks 7-1110-684Z-07

Delta Typ 310, 0-2" Vp

1

1

0.25

0.5

20

5

0.25

9

30

159.8

2

15

0.2

0.25

1.5

0.25

0.001

0.15

0.3

3

0.4

B

B

B

B

B

B

W

W

B

W

W

W

B och W

B och W

B

se blad 4 för
3425 D

B

B

Z z 37.61 243.8 6.05

B = BOURNE UK. [4], W = WASH 1400 [5], M = MII.-H0BK 217 A/B [G]



TABELL 1. FELINTENSITETSDATA FÖR KOMPONENTER

SKORSTENSMONITERINGSSYSTEM 1317 A, MÄTKANAL 3425 D

Komponent m m Antal Beteckning Obefogad
funktion

Zi(f/h)-10
6

1.39

0.98

0.64

2.19

1.03

28.6

2.04

-

0.6

0.14

Apparatfel
signal
z(f/h)-106

10.3

4.4

12.2

29.3

10.2

28.2

22.5

42.1

0.6

-

Förhindrad
funktion
zf(f/h)-10

6

-

-

-

-

-

0.4

-

-

-

-

Anmärkning

AE-TPM-RI-271
— " —
_ II _

— II —

_ II _

_ II _

^ |f —

•» •• —

— •' —

^ II _

Detector 5317 C 1

Preamplifier 4613 A 1

Pulse Amplifier 4631 G 1

Single Channel Analyzer 4112 A 1

Ratemeter 4612 C 1

Trip Unit 4562 D 1

HV Power Supply 4434 D 1

DC Power Supply 4439 B 1

DC Power Supply 24 V 1

Relä 1602 1

Z z 37.61 1.59.8 0.4

B - BOURNE UK [4]
W - WASH 1400 [5]
M - MIL-HDBK 217 A/B [6]
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