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KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS UPPGIFTER MED AVSEENDE PÄ
KÄRNKRAFTVERK

Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet en-
ligt atomenergilagen (AEL). I regeringens tillstånd
för ett kärnkraftaggregat bemyndigas kärnkraftinspek-
tionen att uppställa de villkor för konstruktion,
uppförande och drift, som erfordras från säkerhets-
synpunkt.

Inom strålskyddsområdet utövas tillsyn av en annan
myndighet, statens strålskyddsinstitut, som också
sätter gränserna för utsläpp av radioaktivitet.

Kärnkraftinspektionens prövning av säkerheten vid
ett kärnkraftverk sker i flera steg.

1.1 Prövning av en föreslagen anläggning före byggstart

Denna prövning sker på grundval av en så kallad
preliminär säkerhetsrapport som lämnas av kraft-
företaget och som är en omfattande beskrivning och
analys av kärnkraftverket. När den preliminära
säkerhetsrapporten har godkänts av kärnkraftinspek-
tionen utgör den tillsammans med de krav, ändringar
och villkor som kärnkraftinspektionen lagt till
föreskrifter för hur kärnkraftverket skall utformas.

1.2 Prövning av det färdiga kärnkraftverket

Underlag för denna prövning är

- fortlöpande redovisning från tillståndsinnehava-
ren och inspektioner under uppförandetiden

slutlig säkerhetsrapport

program för idrifttagning

intyg över första besiktning

- säkerhetstekniska föreskrifter för drift

Efter godkännande av verket lämnas etappvisa tillstånd
för provdrift.

När provdriften är avslutad lämnar kärnkraftinspek-
tionen tillstånd för rutinmässig drift och uppstäl-
ler härvid de villkor och föreskrifter, som skall
gälla för den fortsatta driften.
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1.3 Fortlöpande inspektion och kontroll

Kärnkraftinspektionen skall hållas fortlöpande in-
formerad av kraftföretaget om kärnkraftverkets drift
och alla avvikelser från normala förhållanden rap-
porteras till inspektionen. Om denna bedömer att några
omständigheter kan äventyra säkerheten i kärnkraft-
verket kan den beordra lämpliga åtgärder, t ex
sänkning av effektnivån eller stoppande av driften.
De flesta avvikelser från normal drift och de åtgär-
der som skall följa på dem är dock redan intäckta
av de regler och rutiner som fastställts för kraft-
verkets drift.

Genom inspektioner på plats och genom analys av de
rapporter som kraftföretaget måste ställa till
kärnkraftinspektionens förfogande förvissar sig
denna om att givna föreskrifter följs. Kärnkraft-
inspektionen har däremot inte till uppgift att
själv utföra provning eller annan fysisk kontroll
av kärnkraftverket eller delar av detta. Det är
kraftföretaget som har ansvaret för att valet av
komponenter och uppförandet av anläggningen sker på
ett sådant sätt att de krav som kärnkraftinspek-
tionen ställt blir uppfyllda. Kärnkraftinspektionens
föreskrifter innehåller vidare krav på officiell
provning av vissa system och komponenter.

2 KÄRNKRAFTVERK

2.1 Allmänt

Under andra kvartalet har Oskarshamn 1 och Ringhals 2
varit avställda för revisionsarbeten 50 dagar resp
80 dagar av kvartalets 91 dagar. Barsebäck 1 och
Forsmark 1 påbörjade revisionsperioden i slutet
av juni och har varit avställda tio dagar resp sex
dagar.under samma kvartal.

övriga tre aggregat i kommersiell drift har varit
i drift hela kvartalet. Effekten har dock mot slutet
av perioden varit reducerad på grund av s k strech-
out-drift men även nedreglering på grund av för
lågt kraftbehov har påverkat elproduktionen.

För Forsmark 1 gäller att provdriften är avklarad
men aggregatet drivs tills vidare med dispens på
grund av hög fukthalt i ångan.
Forsmark 2 är i slutfasen av nukleär provdrift.

Ringhals 3 har under perioden påbörjat 600-tim-
mars provdrift vilken dock fick avbrytas pä grund
av vibrationsproblem i matarvattenledning.
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Ringhals 4 är i princip färdigställt, men nukleär
start beräknas till april 1982.
Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är under uppförande.

I tabell 1 ges en sammanställning av de svenska
kärnkraftaggregaten med vissa nyckeldata.

2.2 Störningar under kvartal 2

I tabell 2 anges för de sju aggregat, som varit
i kommersiell drift, hur stor andel av den totala
tiden de varit i drift, andelen producerad elkraft
av maximal möjlig produktion, antal timmar still&r-
stånd på grund av planerade avställningar resp
störningar samt antalet snabbstopp.

•Av tabellen framgår att revision och planerad avställ-
ning utgör den helt dominerande orsaken till stille-
stånd. De tre aggregat som inte påverkas av revisions-
arbeten har i genomsnitt varit i drift ca 98%.

Antalet snabbstopp var under kvartalet sammanlagt
fem stycken.

De störningar som presenteras med en närmare beskriv-
ning i denna del av rapporten är ett urval av dem
som har inträffat under kvartalet. De är sådana som
av kärnkraftinspektionen har bedömts vara särskilt
intressanta, antingen på grund av att de haft en
allvarligare karaktär än de övriga eller därför att
de kan tjäna som exempel på de typer av driftstör-
ningar som kan förekomma.



TABELL 1 SVENSKA KSRNKRAFTAGGREGAT

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark 1

Forsmark 2

Forsmark 3

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Oskarshamn 3

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Ringhals 4

Reaktor-
typ

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

PWR

PWR

PWR

Tenni sk
effekt, MW

1 700

1 700

2 700

2 700

3 000

1 375

1 700

3 000

2 270 '

2 440

2 783

2 783

Elektrisk effekt
brutto/netto, MW

590/570

590/570

940/900

940/900

1 100/1 060

460/440

590/570

1 100/1 060

780/750

840/800

960/900

960/900

äränsleladdning
Är

1975

1976/77

1980

1980

1985

1970

1974

1985

1974

1974

1980

1982

Kommersiell
drift
Är

1975

1977

1981

1981

1985

1972

1975

1986

1976

1975

1981

1982

Total elproduktion
jrutto, MWh, inkl
kvartal 2, 1981

20 322 643

16 246 990

3 951 381

1 468 335

-

23 442 854

24 585 081

-

23 166 506

26 784 000

2 178 562

-

Utnyttjnings-
faktor %
totalt

65.5

78.5

86.6 *

_

-

61.7

70.4

-

58.7

55.8

-

-

BWR = Kokarreaktor

PWR = tryckvattenreaktor

* Räknat från 1980-12-10

Utnyttjningsfaktor = Bruttoproduktion x 100
Generatoreffekt x kalendertid

Räknas från tidpunkt för kommersiell drift

to
o



TABELL 2

Total tid 2:a kvartalet 1981 2 184 timmar

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Forsmark 1

I drift % av
total tid

89

97

41

98

100

9

93 ,

Utnyttj-
ningsfaktör %

83

88

34

85

89

6

80

Totalt

Stillestånd, timmar
på grund av

revision/pla-
nerad avställning

238

64

1 188

1 927

146

3 563

Störningar

1

11

95

46

7

160

Antal snabbstopp

1

3

1

5

to

o
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2.2.1 Barsebäck 1

Perioden inleddes med stationen vid full effekt.
Driften har under resten av kvartalet varit lugn med
få störningar. Effektreducering på grund av lågt
kraftbehov har dock fått göras vid ett flertal till-
fällen.

Kemisk rengöring (betning) har utförts i system
721 (sekundärkylsystem för start och avställning).

Startblockering av gasturbin har skett vid två till-
fällen (olika turbiner). Vid det ena tillfället hade
man erhållit larm på hög nivå i bränslesystemets
läckagetank. Vid kontroll av tanken visade det sig
att nivån var normal vilket skulle tyda på antingen
att en stor mängd bränsle under kort tid tömts i
läckagetanken eller att flottörnivåmätaren som styr
larmautomatiken har kärvat. Flottören har setts över
och nivåvakterna provats.

Vid det andra tillfället erhölls larm för lågt start-
lufttryck. En undersökning visade att en dränage-
ventil på vattenavskiljaren efter startluftskomp-
ressorn stod öppen. Det betyder att startlufttanken
inte laddas upp igen när kompressorn får startorder.

För två av pumparna i system 723 (sekundärkylsystem
för driftbehov) har rapporterats läckage från axel-
tätningen. Bedömningen är att en mindre obalans
i axel och pumphjul leder till en onormal förslit-
ning av tätningsfodret. Pumphjul och axel balanseras.

I samband med rutinmässig kontroll konstaterades
felaktigt läge på ventilklaffens axel för en back-
ventil i system 713 (havsvattenkylsystem för drift-
behov) . Vid demontage visade det sig att de stift
som fixerar ventilklaffen till axeln var helt bort-
korroderade. Stift av kolstål i stället för rost-
fritt hade felaktigt monterats. Detta föranledde
att samtliga misstänkta ventiler kontrollerades med
resultatet att ytterligare en ventil visade sig ha
fel stift inmonterade.

Den 20 juni påbörjades nedreglering till kall av-
ställd reaktor för att inleda årets revisionsperiod
som beräknas pågå under ca fyra veckor.

2.2.2 Barsebäck 2

Perioden inleddes vid full effekt för att i början
av maj övergå till stretch-out-drift ( d v s effekt-
nedgång på grund av utbränt bränsle) fram till
revisionsperioden i början av september. I övrigt
har driften varit lugn, men effektreglering för
vikande kraftbehov har även fått göras för aggregat
2 vid ett flertal tillfällen.
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Ett snabbstopp inträffade den 5 maj. Orsaken var
läckage från en ventil som medfört förhöjd luft-
fuktighet. När det sedan bildades kondensation
fylldes två golvvakter vilket utlöste snabbstoppet.

Reparation har utförts i dränageledning till mellan-
överhettaren på grund av erosionsskada.

Felfungerande lägesindikeringar har för olika venti-
ler rapporterats vid tre tillfällen. Temperatur-
mätning efter ventilen ger dock besked om ventilens
läge. Åtgärdas vid tillträde till reaktorinneslutningen.

I mitten av juni utfördes kontroll av generatorns
rotorkapslar. Inga indikationer hittades. Samtidigt
utfördes utbyte av en huvudcirkulationspump.

2.2.3 Oskarshamn 1

Perioden inleddes med ca 80% reaktoreffekt på
grund av stretch-out-drift och att en cirkulations-
pump var ur drift. Driften fortsatte utan störningar
fram till avställning för årsrevision den 19 april.

Tre stycken snabbstopp inträffade under perioden:
Den 4 juni och den 6 juni under uppstart och nära
"0"-effekt på reaktorn och den 14 juni då glapp-
kontakt på effektbörvärdessignalen orsakade en néd-
och uppstyrning av cirkulationspumparna på sådant
sätt att snabbstopp utlöstes.

I nedblåsningsbassängen i reaktorinneslutningen
har konstaterats skador på tre stycken nedblåsnings-
rör till reaktorns avblåsningssystem. Sprickorna
hade uppstått runt infästningarna av nedblåsningsrör
och dysa. Reparationssvetsning och förstärkning av
det spruckna partiet utfördes.

I samband med periodiskt prov av pumpar i borinsprut-
ningssystemet erhölls ej tillräckliga flöden. Orsaken
var otillräcklig avluftning av pumparna efter ser-
vicearbete i systemet.

Den 24 juni erhölls förhöjd fukthalt i reaktorinne-
slutningen. Via interna TV-kameror i inneslutningen
upptäcktes ett litet ångläckage vid en säkerhets-
ventil i reaktorns avblåsningssystem. Effektnedgång
och reaktoravställning vidtogs. Vid inspektion
hittades en spricka i en avlastningsledning mellan
avstängningsventil och styrventil till säkerhets-
ventilen. Sprickan låg i svetsen mellan rörledning
och fläns. Laboratorieundersökning visade att sprickan
var av utmattningskaraktär och hade börjat i en
mindre defekt i svetsen. Den spruckna rörbiten ut-
byttes mot en ny i samma utförande. Alla avlastnings-
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ledningar på övriga säkerhetsventiler sprickunder-
söktes utan anmärkning.

Återstarten inleddes den 4 juni ca tre dygn senare
än planerat på grund av att utbyte fick göras av
en huvudcirkulationspump som hade för lågt isola-
tionsmotstånd i elanslutningen.

2.2.4 Oskarshamn 2

Från och med mitten av april och genom hela kvar-
talet har effektreduktioner fått göras till följd
av ökande turbinvibrationer. I juni har vid vissa
veckoslut effektsänkning fått vidtagas på grund av
god tillgång på elkraft. I övrigt har kvartalet
kännetecknats av lugn drift, inget snabbstopp har
inträffat.

Den 22 maj ställdes stationen av för åtgärder i
turbinsystemet på grund av läckage samt för att
förbättra vibrationsläget för turbinen.

Vid pumpstart för rening av kondensationsbassängen
den 3 juni löste pumpmotorns säkringar. Pumpen ingår
i sprinklersystemet för inneslutningen'. Vid under-
sökning visade det sig att en kabelport hade lossnat
från anslutningsklämmorna på pumpmotorn som följd
av vibrationer, och kortslutning hade därvid utveck-
lats. Utbyte av anslutningsklämmor och byte av kabel-
övergång utfördes.

2.2.5 Ringhals 1

Aggregatet har även under denna period fortsatt att
gå med effektdrift och utan större störningar. Vid
kvartalets slut har aggregatet varit infasat till
nätet i 265 dygn.

Stretch-out-drift inleddes den 4 maj.

I början på maj inträffade snabbstopp av turbin-
generator 1 på grund av underimpedans (fel på gene-
ratorns spänningsreglering).

Den 30 juni sköts en snabbstoppsgrupp (sju stycken
stavar) automatiskt in i härden orsakat av en los-
sad slang i system 354 (hydraliskt system för driv-
don) .

Jordfel på indikering har rapporterats för ventil
i avblåsningssystem. Information om ventilens läge
fås från temperaturgivare. Felet åtgärdas, när till-
träde till reaktorinneslutningen kan ske.

Internläckage i två ventiler i syster. 323 (sprinkler-
system för reaktorhärden) hade som följd att en ven-
til ersattes med en ny, den andra reparerades genom
att säte och kägla omslipades.



9(20)

2.2.6 Ringhals 2

Vid periodens ingång var aggregatet vid ca 90%
reaktoreffekt på grund av stretch-out-drift. Den
3 april konstaterades att tubläckaget i ånggenera-
tor 3 överskred max tillåtna värde enligt STF med
följd att aggregatet fick ställas av. Detta gjorde
att vissa revisionsaktiviteter tidigarelades. Den
planerade revisionen startade vecka 18.

Vid inspektion av borvattentanken upptäcktes att den
plåt som sitter över tankens två utloppshål.(virvel-
skydd) hade deformerats kraftigt. Utbyte har skett
till en grövre plåtdimension som förstärkts med
förstyvningsplåtar.

Vatten från bassängernas överfyllnadsledning har
genom fläktsystem för undertryck i dränagesystem
kommit ut på golvet i hjälpsystembyggnaden. Arrange-
manget med undertryckssystem ses över.

I samband med prov av start av hjälpdieslar har ett
tidrelä kärvat. Utbyte av tidrelä som är av meka-
nisk typ är gjort, detta kommer senare att bytas
mot statiska reläer.

Ett brandtillbud uppstod vid stängmanöver av en ång-
isolerventil på grund av hydraloljeläckage från
hydraldon. Branden kunde släckas av driftpersonal
med hjälp av pulversläckare. Ätgärdsprogram tas fram
för att förhindra en upprepning och ventil och
hydraldon demonteras och ses över.

I slutet av juni var revisionsperioden avklarad och
den 30 juni drevs aggregatet vid 100% reaktoreffekt.

2.2.7 Ringhals 3

Under kvartalet påbörjade aggregatet 600-timmars
provdrift som dock fick avbrytas på grund av problem
med vibrationer i matarvattenledning. Den 25 juni
inleddes revisionsperioden.

Fem stycken snabbstopp inträffade under perioden:
den 15 april skedde manuell utlösning av misstag
under förberedelser inför ett prov, den 23 april
efter att ha erhållit för hög nivå i ånggenerator 2,
den 14 maj för låg nivå och avvikelse matarvatten-
ångflöde i ånggenerator 1, den 9 juni för hög
nivå i ånggenerator 1, den 25 juni för låg nivå och
lågt matarvattenflöde i ånggenerator 3.

Effektnedgång gjordes den 3 april för urlakning och
pluggning av kondensortub på grund av höga klorid-
halter i ånggeneratorerna.
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På grund av vibrationer i matarvattenledning 2 har
en ventilspindel till reglerventilen gängats upp
medan manöverdanet varit kvar i nästan stängt läge.
Spindeln återställdes till rätt läge. Även effekten
fick regleras ned för att minska vibrationerna i
matarvattenledningen.

Ett kraftigt vattenslag i matarvattenledning 2 upp-
stod den 25 april vid uppstart efter att reaktorn
hade varit avställd för kontrollarbeten. Med an-
ledning av detta fick nedgång till kall avställning
göras. Inspektion av ånqgeneratorn samt ventiler
och matarvattenledningar utfördes därefter.

Vibrationsproblem begränsade driften av aggregatet
till 70% reaktoreffekt under juni månad. Ultraljud-
och magnetpulverprovning av svetsar och rörböjar
är utfört på matarvattenledningar på grund av dessa
problem. Inga felindikationer har hittats vid kont-
rollen.

2.2.8 Forsmark 1

Kvartalet inleddes med leveransprov vid full effekt
där kontraktsdata kontrollerades. Den 14 april
ställdes turbingenerator 2 av på grund av vatten-
läckage i ett kylrör vilket reparerades. Generatorn
fasades åter till nätet den 16 april. Kvartalet har
kännetecknats av lugn drift. Aggregatet har stund-
tals, på grund av kraftbalansläget, ej kunnat köras
med full effekt. Ett snabbstopp inträffade den 8
april. Avblåsningsventiler har vid flera tillfällen
felfungerat. Materialbyte planerat till revisions-
avställningen 1981.
Den 25 juni började avställningen inför den sex
veckor långa revisionsperioden 1981.

2.2.9 Forsmark 2

Under kvartalet har proven under driftsättnings-
etapp 4 fortsatt med bl a reglerprov på turbinsi-
dan. Den 13 april ställdes blocket av för åtgärder
inför 600-timmarsprovet som skall verifiera att
blocket kan hållas i drift under minst 600 timmar
utan att antalet störningar och avbrottstider över-
skrider det som preciserats i kontrakten.

Efter diverse restprover ställdes blocket åter av
den 19 maj för byte av rotor i turbingenerator där
vattenläckage upptäckts. Aggregatet kördes sedan på
halv effekt från 1 juni fram till den 6 juni då den
nya generatorrotorn var på plats, och effektuppgång
till 100% vidtogs.

Under resten av månaden har blocket varit i produk-
tion med effektreducering till 50% av kraftbalans-
skäl under midsommarhelgen.
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Grafisk beskrivning av inträffade störningar

Störningarna under kvartalet visas översiktligt på
följande blad. Diagrammen visar också hur stor del
av kraftverkens nominella effekt som uppnåtts (som
medeleffek per dag). Dessa effektkurvor har med-
tagits för att illustrera driftstörningarnas krak-
tär och följder.

Störningarna har karaktäriserats med följande beteck-
ningar:

T

V

O

M

Störning i reaktor eller reak-
torn j älpsystem

Störning i turbin, generator
eller andra system utan nukleär
karaktär

Störningar som orsakat eller kunde
orsakat nedsättning av funktion
hos system med betydelse för
säkerheten (är till sin huvud-
karaktär någon av de två före-
gående typerna)

Avsiktligt driftstopp eller av-
siktlig effektsänkning för prov-
ning, underhåll, bränslebyte
o dyl eller på grund av minskat
behov av eleffekt

Störning orsakad av mänskligt
felhandlande

Vid varje markering i diagrammet har angivits datum
för störningen.

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

Barsebäck 1
Barsebäck 2

Forsmark 1
Forsmark 2

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2

Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3

590 megawatt
590 "

940 !'
940 "

460 "
590 "

780 "
840 "
960 "

För samtliga aggregat redovisas den uppnådda effek-
nivån som medeleffekten under ett dygn. Det betyder
att exempelvis ett snabbstopp som medfört att effek-
ten under en del av dygnet har varit noll inte med-
fört en markering av noll effekt i diagrammet efter-
som aggregatet levererat elektricitet under resten
av dygnet.



STÖRNINGAR I SVENSKA KÄRNKRAFTVERK

APRIL - JUNI 1981

12(20)

H

CM

Vi

vo

o in
o t--

I I
3 in
D (N

<:
I I

o in o in

(N

Så
CQ



13(20)

STÖRNINGAR I SVENSKA KÄRNKRAFTVERK

APRIL - JUNI 1981

h3
H

V)

CA

O
fa

o
o o tn



14 (20)

STÖRNINGAR I SVENSKA KÄRNKRAFTVERK

APRIL - JUNI 1931



15(20)

STÖRNINGAR I SVENSKA KÄRNKRAFTVERK

APRIL - JUNI 1981

r

oo

CM
(N

>

IN
G

H

s

co CO

K)

K
53

O L
o rr> o- m

in
CN

O
O

in om
in
fM oo

in
t-- om

in
CN



16(20)

3 FORSKNINGSREAKTORER SAMT HANTERING, FÖRVARING OCH
TRANSPORT AV KLYVBART MATERIAL

3.1 Säkerhet vid Studsvik Energiteknik

I Studsvik finns dels två forskningsreaktorer, R2
och R2-0 med 50 resp 1 MW termisk effekt, samt en
del laboratorieverksamhet och förvaring av uran och
plutonium i både obestrålad och bestrålad form.
Förutom vid forskningsreaktorerna hanteras inte
detta material i större omfattning utan det är
huvudsakligen fråga om förvaring.

Kärnkraftinspektionens uppgift är bl a att tillse
att driften av forskningsreaktorerna och att han-
tering och förvaring av uran och plutonium är säkra.
Med säker menas att inte oavsiktlig kriticitet
(självupprätthållande nukleär kedjereaktion) eller
andra störningar inträffar som kan hota omgivningens
radiologiska säkerhet. Arbetet utförs i samarbete
med statens strålskyddsintitut.

3.1.1 Störningar vid Studsvik Energiteknik

Under kvartalet har ingen störning rapporterats
avseende säkerhet vid drift av forskningsreaktorerna
R2 eller R2-0. Inte heller har någon störning rappor-
terats avseende kriticitetssäkerhet eller radiologisk
säkerhet för omgivningen vid någon anläggning i
Studsvik där klyvbart material hanteras eller för-
varas.

3.2 Säkerhet vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

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

Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att
ingen störning inträffar som kan hota den radio-
logiska säkerheten vid anläggningen eller i dess
omgivning. Denna uppgift utförs i samarbete med
statens strålskyddsinstitut.
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Det finns två olika typer av störningar.

1. Sådana som kan ge upphov till att människor får
in uran i kroppen. (Den externa strålningen är
låg). Konsekvenserna av sådana störningar utvär-
deras av statens strålskyddsinstitut.

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

Riskerna som uppstår vid denna typ av störning kan
klassas enligt följande:

0 Inget uran inblandat

1 Små mängder uran inblandat

2 Större mängder uran inblandat men ingen väsent-
ligt ökad kriticitetsrisk

3 Större mängder uran inblandat och väsentlig
kriticitetsrisk skulle uppstå om operationen
ifråga fortsatt

4 Kriticitet nära att uppkomma

5 Kriticitet har uppkommit

Orsakerna till störningarna klassas enligt följande;

A Slarv

B Oklara instruktioner

C Otillräcklig utbildning

D Felaktiga instruktioner

E Mekaniska fel, funktionsfel

Begreppet störning används här i mycket vid bemär-
kelse. Således inkluderas även sådan bedömningsfel
som görs av anläggningsinnehavaren och av kärn-
kraftinspektionen under förutsättning att de inte
upptäcks innan drift påbörjas. En potentiell stör-
ning vars konsekvenser inte skulle accepteras och
som inte identifierats av anläggningsinnehavaren
eller av kärnkraftinspektionen innan drift påbörjas
är därför i sig själv en störning.

Inspektionen förutsätter inte att alla potentiella
störningar är identifierade vid tillståndsgivningen
utan fortsätter att söka sådana även under driften.
Som en konsekvens av detta ställer inspektionen
krav på stora säkerhetsmarginaler mot kriticitet
vid alla operationer vid bränslefabrikerna.
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3.2.1 Störningar vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

En störning har noterats under detta kvartal, den
har inte lett till väsentligt ökad risk för kri-
ticitet.

3.2.1.1 Utsläpp av uranoxidpulver vid pulveröverförings-
station

Den 30 juni skulle uranoxidpulver överföras till
ett emballage 12. Ett emballage 12 rymmer ca
500 liter pulver vilket är en icke kritiskt säker-
mängd vid hög moderation och reflektion. Ett krav
vid påfyllning av emballage 12 är därför att allt
pulver som tillförs emballage 12 fuktkontrolleras
före påfyllning. Kontrollen sker i en mätcylinder
med kritiskt säker geometri för urandioxidpulver
och med dubbla hygrometrar vilka mäter fukthalten.
Vid för hög fukthalt i pulvret förblir mätcylin-
derns ventil stängd och pulvret kan inte överföras
till emballage 12. Vid den nu inträffade händelsen
upptäckte operatören att hygrometrarna inte fungera-
de. Operatören förde därför emballaget åt sidan och
körde ner den anslutningsstuts som är avpassad för
emballage 12.
Då anslutningsstutsen är nedkörd upphävs blockeringen
av mätcylinderns bottenventil.

För att få hygrometrarna att fungera renspolade
operatören dessa med kvävgas varvid ett mindre embal-
lage hölls under stutsen för uppsamling av eventuellt
pulver.

När operatören fått hygrometrarna att fungera glömde
han att föra upp stutsen, och därigenom blockera
bottenventilen, samt att ansluta emballage 12.

Operatören började sedan suga upp pulver till mät-
cylindern. Då mätcylinderns bottenventil nu var öppen
resulterade detta i att ca 50 kg uranoxidpulver
rann ut på golvet.

I fabriken hanteras endast uran med en högsta anrik-
ning av 3,5%. 50 kg är under alla omständigheter
kritiskt säkert. För att förhindra ett upprepande
kommer ASEA-ATOM att modifiera anslutningsstutsen
så att blockeringen av mätcylinderns bottenventil
upphävs först då ett emballage 12 är anslutet.

3.2.1.2 Sammanfattning av störningar avseende kriticitets-
säkerhet

Störning Klassning

Risk Orsak

Utsläpp av uranoxidpul- 2 B+E
ver vid pulveröverfö-
ringsstation
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3.3 Säkerhet under transporter

Varje år utförs hundratals urantransporter och ett
fåtal plutoniumtransporter. Den övervägande delen
av antalet transporter gäller obestrålat material.
Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att
kriticitet eller annan störning som kan hota den
radiologiska säkerheten inte inträffar. Arbetet
utförs i samarbete med statens strålskyddsinstitut.

3.3.1 Störningar under transporter

Inga störningar har noterats avseende transportsä-
kerhet .

4 ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL

4.1 Kärnkraftverken

Årsrapporter om förvarade mängder låg- och medel-
aktivt avfall vid kärnkraftverken och i Studsvik
den 31 december 1980 har nu ingetts till inspektio-
nen. Rapporterna visar att tillgängliga förråd tas
i anspråk i ganska snabb takt. Samtliga kraftverk
gör allvarliga ansträngningar att minska produk-
tionen av radioaktivt avfall samt att utnyttja
förråden bättre genom att öka mängden avfall i de
använda avfallsförpackningarna.

Oskarshamnsverket har för avsikt att bygga en an-
läggning för hantering av lågaktivt avfall. Anlägg-
ningen är närmast att se som en utflyttning till en
ny byggnad av en befintlig anläggning för sortering
av avfall som skall brännas i Studsvik, och bränn-
bart avfall som skall förvaras vid stationen.
Inspektionen har ingenting att erinra mot att en
byggnad uppförs för ändamålet.

4.2 Studsvik Energiteknik

Inspektionen yttrade sig den 4 april 1981 över en
ansökan från Studsvik om tillstånd för fortsatt
drift av stationens anläggningar för bearbetning
och lagring av radioaktivt avfall. Inspektionen
tillstyrker fortsatt drift men nämner ett antal
villkor som bör iakttas om regeringen beviljar
tillståndet. Inspektionen anger att ett mer kvalifi-
cerat mellanlager för radioaktivt avfall bör upp-
föras, att det nuvarande innehållet i tank- och silo-
anläggningen överförs till en form som lämpas sig för
en permanent förvaring och att de förändringar
vidtas på förbränningsanläggningen och de övriga
förråd som inspektionen har angivit som särskilt
betydelsefulla från säkerhetssynpunkt.
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Enligt inspektionens uppfattning bör kraftverken
ha ett direkt inflytande över förbränningsanlägg-
ningen i Studsvik och dess drift för att skapa
garantier för att anläggningens tekniska kvalitet
i längden kommer att vara tillfredsställande i säker-
hetsinässigt avseende, Inspektionen anser det vara
väsentligt att tillräckliga personella och materiel-
la resurser kan ställas till förfogande för en
säker drift av de olika avfallsanläggningarna i
Studsvik. Endast härigenom kan Studsvik Energitek-
niks, kraftföretagens och sjukhusens m fl behov av
olika tjänster tillgodoses inom området för radio-
aktivt avfall.

4.3 Forskningsuppgifter

I juni 1981 träffade representanter för Kanada,
Finland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och
Sverige en överenskommelse om att göra en jämförelse
av ett antal matematiska modeller som används för
beskrivning av radioaktiva nukliders vandrig i berg.
överenskommelsen godkändes i princip också av
Förenta Staterna och Västtyskland, men för dessa
länder föreligger i början av augusti 1981 ingen
formell bekräftelse. Svenska deltagare i studien
är kärnkraftinspektionen och Svensk kärnbränsle-
försörjning AB (SKBF).


