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Abstract

Transient analysis for Forsmark unit 2 and 3

Jonas Isaksson

The dry out criterion (MCPR) has been calculated for the most limiting H2-events for
Forsmarks unit 2 and 3, at operating points that are normally not analyzed before
each cycle. The operating points that normally are regarded as the ones with the
lowest margin to dry out are the ones where the thermal power is the highest at a
given recirculation flow. This report shows that this is not the case for Forsmark 3.
MCPR-values at partial power operating points are higher for the limiting case inside
rather than on the boundary of the region of operation. It is therefore recommended
that the method for determining the dry out criterion for Forsmark 3 is revised to
account for this effect. It is recommended that the number of operating points
studied is increased or that a conservative value is established of how large the effect
of operating point can have on MCPR. This conclusion does not, however, apply to
Forsmark 2 where the most limiting case has its largest MCPR-values at the boundary.

The effect on MCPR of changing the A/B- and scram-runback ramps of the
recirculation pumps for Forsmark 3 has also been calculated. The alternative ramp
used was found to give a decrease in the MCPR value between about 20-30 units,
depending on fuel type, at partial power operation. The full power limit would not
change because the most limiting case at full power is not dependent on the runback
ramp of the recirculation pumps.
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Sammanfattning 

I detta arbete har torrkokningsgränsvärdet beräknats på Forsmark 2 och 3 för de begränsande 

händelserna vid fulleffekt respektive deleffekt i driftpunkter som inte används i nuvarande 

cykelspecifika transientanalyser. De punkter som vanligen analyseras ligger på den övre 

begränsningslinjen till driftområdet då dessa ansetts vara mest begränsande, på grund av att de har 

högst effekt i förhållande till HC-flöde samt lägsta stationära torrkokningskvot.  

I detta arbete har det konstaterats att detta inte gäller på Forsmark 3, vid deleffekt så finns det 

driftpunkter inne i driftområdet som har större torrkokningsgränsvärde. Det rekommenderas 

därför att torrkokningsanalyserna förändras för att ta säkerställa att detta tas i beaktande, genom 

att till exempel genomföra analyser även inne i driftområdet eller bestämma konservativt straff.  

På Forsmark 2 så är läget bättre då den mest begränsande händelsen vid deleffekt har konstaterats 

få lägra torrkokningsgränsvärde ju längre in i driftområdet driftpunkten är, vid given termisk 

effekt.  

Det har undersökts hur torrkokningsgränsvärdet påverkas av att ändra de nuvarande brutna 

HC-pumpsramperna på Forsmark 3 till en rak ramp med lutningen 14 procentenheter per sekund. 

Resultatet visar att det vid deleffekt skulle leda till en minskning av MCPR med mellan 20 och 30 

enheter, beroende på bränsletyp. Vid fulleffekt skulle inte den operativa gränsen behöva ändras 

vid ändring av ramperna eftersom den mest begränsande händelsen vid fulleffekt inte är beroende 

av nedstyrningsrampernas utformning. 

För att inte missa tröskeleffekter så rekommenderas det att torrkokningsanalyserna alltid 

genomförs i utbränningssteg om 500 effektiva fulleffekttimmar, såväl vid deleffekt som vid 

fulleffekt. Detta gäller speciellt för Forsmark 3 där en utbränningsberoende tröskeleffekt har 

observerats. På Forsmark 2 så har inga sådana tröskeleffekter observerats, men denna 

undersökning kan inte heller utesluta att det inte finns några sådana som kan leda till ett ökat 

MCPR för de begränsande händelserna. 
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Förord 

Denna rapport presenterar resultatet av mitt examensarbete på 30 högskolepoäng som avslutar 

mina studier på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Uppsala universitet. Jag har 

genomfört arbetet på Forsmarks Kraftgrupp AB, Tvärteknikgruppen (FTT) där jag har haft Henrik 

Bergersen som min handledare. Ämnesgranskare på universitetet har varit lektor Michael 

Österlund från Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik. Examinator för detta 

examensarbete är Tomas Nygren. 

Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjligheten att göra mitt examensarbete på FTT. Tiden där 

har varit intressant och rolig, med allt från givande diskussioner till skratt runt fikabordet. 

Framförallt vill jag tacka Henrik för handledningen och vars förklaringar alltid varit lika tydliga 

och pedagogiska. Ellen för hjälp med att finna svar på alla möjliga frågor och funderingar som jag 

haft. Björn som gjort ett hästjobb med att korrekturläsa rapporten, och vars kommentarer tillfört 

detta arbete mycket. Slutligen vill jag tacka Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB för tillåtelse att 

använda illustrativa bilder från deras material.  
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1 Inledning 

Vid konstruktionen av ett kärnkraftverk så fastställs det krav på alla dess rör, ledningar, apparater, 

vattentankar, ventiler, bränslepatroner, reglersystem med mera. Dessa krav finns för att man ska 

kunna känna sig trygg i hur energi utvinns och att störningar i driften kan hanteras. I detta arbete 

har ett av många viktiga gränsvärden som används på ett kärnkraftsverk undersökts. Nämligen 

gränsvärdet som kontrollerar att bränslestavarna har tillräcklig kylning eller om det finns risk att 

de går i torrkokning. Detta arbete är ett led i att fördjupa förståelsen av denna parameter. Speciellt 

har inverkan och beroendet av driftpunkt men även effekter av vissa anläggningsändringar 

studerats.  

- Kapitel 1 börjar med att gå igenom de begrepp och fenomen som behövs för att förstå 

innebörden av resultatet. Först en allmän genomgång av hur en kokvattenreaktor fungerar 

och om säkerhetsanalyser, för att sedan gå in djupare på torrkokningsfenomenet. Mycket 

fokus ligger på huvudcirkulationspumparna eftersom de anläggningsändringar som 

studerats är ändrad utformning av nedstyrningsramperna för dessa på Forsmark 3.  

- Kapitel 2 innehåller en beskrivning av de beräkningsprogram som använts och hur dessa 

hänger ihop.  

- Kapitel 3 och 4 beskriver hur beräkningarna genomförts och den metodiken som använts.  

- Därefter följer i tur och ordning resultat (kapitel 5) samt diskussion och slutsatser av 

arbetet (kapitel 6). I bilaga 5 återfinns en förteckning över viktiga termer och 

förkortningar. 

 



 

7 (54) 
 

2 Bakgrund och teori 

2.1 Huvudprocessen 

Ett kärnkraftverk av kokvattenreaktormodell producerar el på i principiellt samma sätt som andra 

kondenskraftverk, till exempel olje- eller koleldade. Bränslet används för att producera ånga som 

leds till en turbin. Den driver i sin tur en generator och en effekt av ungefär 1 000 MW kan 

levereras till elnätet. Ångan kondenserar i en värmeväxlare (kondensorn) och värmen 

transporteras bort med hjälp av havsvatten. Ungefär två tredjedelar av effekten som tas ut från 

bränslet hamnar i kylvattnet. Kondensatet pumpas tillbaka till reaktortanken.  

Det krävs även pumpar för att hålla igång flödet genom härden, det så kallade 

huvudcirkulationsflödet (HC-flödet). HC-pumparna har två huvuduppgifter, dels att leverera 

kylflöde för bränslet och dels att reglera effekten. På Forsmark 3 (F3) har HC-pumparna 

tillsammans kapacitet att pumpa 13 ton vatten per sekund och vid fulleffekt så passerar 1 800 kg 

ånga turbinerna per sekund, siffrorna är lite lägre på Forsmark 1 och 2 (F1 respektive F2). Det 

finns en del tekniska finesser för att förbättra verkningsgraden och kapaciteten, till exempel i form 

av uppdelningen i högtrycks- och lågtrycksturbiner och användningen av förvärmare. Utförligare 

redogörelse av huvudprocessen går att läsa om i referenserna [3] och [18], eller någon av alla 

böcker i grundläggande reaktorteknik.  

Att använda ett radioaktivt ämne som bränsle leder dock till stora krav på säkerheten. Det finns 

därför ett stort antal system för att säkerställa säker drift, och för att begränsa utsläpp om olyckan 

skulle vara framme.  

 

 

Figur 1. Huvudprocessen, bild från KSU-material [15] 
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2.1.1 Driftområde 

Driftområdet utgörs av det område som beskrivs av de effekter som är tillåtna för givna HC-

flöden. Driftområdena visas för F2 i figur 2 och för F3 i figur 3. Området som utgör det tillåtna 

driftområdet är det gula/gröna området i figurerna. Fenomenen som begränsar områdets 

utsträckning är: kavitation i pumparna, kapaciteten hos HC-pumparna, termohydraulisk 

instabilitet samt för hög effekt i förhållande till kylflöde.  

För att undvika drift utanför det tillåtna driftområdet finns det ett rekommenderat driftområde 

vilket är det gröna området. Utanför det tillåtna driftområdet finns det system för att återföra 

anläggningen till en tillåten driftpunkt, alternativt ställa av reaktorn. De streckade linjerna utgör 

gränser för nedstyrning av HC-pumparna respektive snabbstopp, SS. De två översta gränserna 

leder till direkt åtgärd medan de två närmast driftområdet kräver att medelvärdet för en viss tid 

ligger över respektive linje. Delsnabbstopp (se kapitel 2.2.3) utlöses bland annat om den tjocka 

streckade linjen passeras eller då A-nedstyrning initierats för HC-pumparna (se kapitel 2.5.1). Det 

blå området ligger reaktorn i endast vid coast-down, det vill säga i slutet på en cykel när bränslet 

är så pass utarmat att man ej kan köra på fulleffekt. 

Delsnabbstoppslinjen kom historiskt till för att skydda mot instabiliteter och kan justeras mellan 

olika cykler beroende på den aktuella härdens stabilitetsegenskaper. Justering är dock ovanligt. 

Övriga begränsningslinjer kan inte ändras mellan cyklerna. 

 

 

Figur 2. Driftområde på Forsmark 2. 
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Figur 3. Driftområde på Forsmark 3. 

2.2 Säkerhet  

Det finns många olika syften med att ha ett väl fungerande säkerhetsarbete på ett kärnkraftverk. 

Det primära målet är att skydda allmänheten för exponering av joniserande strålning. Ett bra 

säkerhetsarbete kan också bidra till en hög drifttillgänglighet på anläggningen. Dessa villkor 

ställer tillsammans stora krav på kontroll-, regler- och säkerhetssystemen. För att bedöma de 

tekniska säkerhetssystemen finns det två olika typer av säkerhetsanalyser som används inom 

kärnkraftsbranschen:  

- Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) 

Syftet med PSA är att uppskatta den totala sannolikheten för att en härdskada ska ske, man tar 

fram en så kallad härdskadefrekvens. Man kan med hjälp av PSA konstatera var svagheterna i 

anläggningen sitter, genom att studera vilka händelsekedjor som är mest sannolika att resultera i 

en härdskada. Grundläggande för analyserna är att varje komponent kan ges en sannolikhet för att 

inte fungera. För att få resultat med god tillförlitlighet så krävs det god kännedom om alla system, 

såväl drift- som säkerhetsklassade.  

- Deterministiska säkerhetsanalyser (DSA) 

Syftet med de deterministiska analyserna är att förstå hur anläggningen reagerar och vilka 

konsekvenser det leder till, givet en inledande händelse. För att täcka in osäkerheter i modellen 

och undvika glädjekalkyler görs konservativa analyser. Det innebär bland annat att det ansätts fel 

på den komponent som ger den största konsekvensen, så kallat enkelfel, samt att 

säkerhetssystemens ges kapaciteter något under de nominella. 
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Analyserna i detta arbete har gått ut på att bedöma hur anläggningarnas marginaler till torrkokning 

varierar, och det är alltså en deterministisk analys som presenteras. Om inget annat anges är de 

händelser som analyserats de som är mest begränsande för torrkokningsgränsvärdet.  

2.2.1 Händelseklasser  

I de deterministiska säkerhetsanalyserna på Forsmark finns det 5 olika klasser, där 

klassificeringen sker utifrån hur sannolika de inledande händelserna bedöms vara. Mer sannolika 

händelser har högre krav på sig avseende de konsekvenser som tillåts, det vill säga ju osannolikare 

händelse desto värre konsekvenser accepteras. Tabell 1 redovisar klassindelningen och de 

acceptanskriterier som specificerats i FSAR.  

Den första händelseklassen, H1, beskriver normaldrift. I ett teoretiskt idealfall skulle driften alltid 

vara i denna händelseklass. Händelseklassen H2 innehåller de störningar som kan förväntas ske på 

ett kraftverk någon gång under dess livstid, som typiskt sett är 40-60 år. För H2-händelser tillåts 

att en mindre andel av bränslestavarna går i torrkokning (torrkokning förklaras närmare i kapitel 

2.4). Det kan noteras att om en bränslestav har torrkokat så betyder det inte per automatik att den 

har blivit obrukbar. Eftersom händelserna i klasserna H3-H5 bedöms som väldigt osannolika så 

tillåts allvarligare konsekvenser för bränslet.   

Tabell 1. Händelseklassificering på Forsmark 

Händelseklass Frekvens Frekvens Acceptanskriterier enligt 

FSAR 4.6 

H1  

Normaldrift  

Innefattar alla 

planerade tillstånd vid 

normaldrift samt 

störningar som 

bemästras av ordinarie 

drift- och reglersystem 

utan driftavbrott.  

 Driften ska övervakas och 

gränserna i STF och tillåtet 

driftområde innehållas med 

acceptabel marginal. 

H2 

Förväntade 

händelser 

Innefattar händelser 

som kan förväntas ske 

under en 

reaktorlivslängd. 

F > 10
-2

 För händelser inom denna 

klass accepteras som 

maximal konsekvens en 

kortare tids varm eller kall 

avställning. Händelsen får 

inte medföra tillkommande 

restriktioner vid därpå 

följande återgång till 

effektdrift. 

H3 

Icke förväntade 

händelser 

Innefattar händelser 

som kan förväntas 

inträffa vid minst ett 

kraftverk vid drift av 

flera anläggningar 

samtidigt. 

10
-4

 < F < 10
-2

 För en händelse i denna 

grupp accepteras en tids 

avställning av stationen samt 

att en del bränsleelement blir 

obrukbara. 

Utlösning av SS för 

händelser i denna klass skall 

ske automatiskt. 

H4 

Osannolika 

händelser 

Innefattar haverier och 

händelser som ej kan 

förväntas inträffa under 

10
-6

 < F < 10
-4

 En händelse i denna grupp 

tillåts som maximal 

konsekvens innebära att 
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en livslängd ens vid 

drift av flera 

anläggningar samtidigt. 

Dessa händelser och 

dess konsekvenser är 

styrande vid 

konstruktionen av ett 

kärnkraftverk. 

stationen ej kan tas i drift 

inom en längre tid samt att 

en större del av 

bränsleelementen blir 

obrukbara.  

Utlösning av SS eller RR-

kedjan för händelser i denna 

klass skall ske automatiskt. 

H5 

Mycket 

osannolika 

händelser 

Händelser med en 

frekvens lägre än 1 

gång på 1 miljon 

reaktor-år och som ej 

har beaktats i den 

ursprungliga 

konstruktionen av 

reaktorn. 

F < 10
-6

 Kraven i denna 

händelseklass är primärt 

ställda mot att skydda tredje 

man och att därmed 

fokuserade att innehålla 

regeringens uppsatta krav på 

utsläpp 

2.2.2 Barriärer och djupförsvarsprincipen 

Barriärer kallas de fysiska inneslutningar som finns för att förhindra spridning av radioaktivt 

material, barriärerna visas schematiskt i figur 4. Bränslets konstruktion utgör den första och 

viktigaste barriären och består av två delar: urankutsarna samt kapslingen. Det finns noga reglerat 

vilka påfrestningar dessa får utsättas för, och det förklaras närmare i kapitel 2.3.2. Så länge 

kapslingen är intakt så stannar det radioaktiva materialet i bränslepatronerna och sprids ej till 

vattnet i reaktortanken. Reaktortanken utgör en barriär och den är dimensionerad för att klara 

stora tryckpåfrestningar. 

Reaktortanken är i sin tur placerad inuti en betonginneslutning, som är nästa barriär. Alla 

ledningar som passerar genom reaktorinneslutningen är försedda med skalventiler, en yttre 

respektive en inre. Genom att stänga dessa kan man isolera allt innanför inneslutningen från 

omgivningen. Om trycket i inneslutningen blir för stort kan utrymmet tryckavlasta genom att 

utnyttja ett filtrer utanför reaktorbyggnaden (FRISK-systemet). Skulle spridningen av radioaktivt 

material passera reaktorinneslutningen så finns reaktorbyggnaden kvar som sista barriär. Den luft 

som släpps ut filtreras, och stora delar av det radioaktivitet material kan på så sätt fångas upp. [16] 
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Figur 4. Barriärerna, bild från KSU-material [16]. 

Djupförsvarsprincipen syftar till att skydda barriärerna under normaldrift och förutsedda 

störningar och haverier. För att förhindra och begränsa utsläpp av radioaktivt material finns ett 

flertal oberoende säkerhetssystem, detta kan vara allt från tekniska lösningar till administrativa 

rutiner.  

Djupförsvaret delas in i olika nivåer beroende på syfte, se tabell 2. Kortfattat kan man säga att i 

första hand ska ordinarie funktion upprätthållas, till exempel genom att flera identiska enheter 

parallellkopplas, och i andra hand ska negativa konsekvenser, till exempel i form av utsläpp, 

begränsas. [5] 

Tabell 2. Beskrivning av djupförsvaret [5] 

Nivå  Syfte  Huvudsakliga medel 

1  Förebyggande av driftstörningar och fel Robust konstruktion och höga krav på 

utförandet, driften och underhållet 

2  Kontroll över driftstörningar och 

detektering av fel 

Regler- och skyddssystem samt 

övervakning och tillståndskontroll 

3 Kontroll över förhållanden som kan 

uppkomma vid konstruktionsstyrande 

haverier 

Tekniska säkerhetsfunktioner samt 

störnings och haveriinstruktioner 

4 Kontroll över och begränsning av 

förhållanden som kan uppkomma vid 

svåra haverier 

Förberedda tekniska åtgärder och en 

effektiv haverihantering vid 

anläggningen  

5 Lindrande av konsekvenser vid utsläpp av 

radioaktiva ämnen till omgivningen 

Effektiv samverkan med ansvariga 

myndigheter för skydd av omgivningen 
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2.2.3 Snabbstopp och delsnabbstopp 

Effekten i härden kan regleras och begränsas med hjälp av 

styrstavar. Det finns drygt 160 styrstavar i en anläggning, 161 på 

F1/F2 och 169 på F3. Vid normaldrift är de flesta styrstavar helt 

utdragna, endast några få stavar behövs för att reglera effekten. 

Det kan uppstå situationer då effekten ökar så snabbt att 

driftsystemen inte har kapacitet att hålla anläggningen inom det 

tillåtna driftområdet. Ett snabbstopp utlöses då, vilket innebär att 

samtliga styrstavsgrupper skjuts in och att HC-pumparna styrs ned 

till minvarvtal.  

Styrstavarna är grupperade i snabbstoppsgrupper med 8, 9 eller 10 

stavar i varje grupp. De kan skjutas in med trycksatt vatten från en 

separat tank, vilket är det snabbaste sättet att reducera effekten i 

reaktorn. Styrstavarna går från helt ute till helt inskjutna på cirka 

4 sekunder. Vid en mindre ökning av effekten kan ett 

delsnabbstopp reducera effekten tillräckligt mycket. Ett 

delsnabbstopp innebär att endast 2-4 snabbstoppsgrupper skjuts 

in. Vid snabbstopp så trycks stavarna in med hjälp av en trycksatt 

kvävgastank som trycksätter en vattentank. Styrstavarna kan 

också skruvas in med hjälp av en elmotor om snabbstoppsystemet 

skulle fela, figur 5 visar hur drivdonet för styrstavarna ser ut. 

Exempel på villkor som utlöser SS: 

- högt tryck i reaktortanken. 

- högt neutronflöde i förhållande till HC-flöde.  

- låg eller hög vattennivå i reaktortanken. 

- turbinstängning med dumpförbud. 

Figur 5. Principiell skiss av styrstavens drivdon. [17] 
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2.3 Reaktortanken 

Tankväggarna består av cirka 15 cm tjockt stål och normalt drifttryck är 7,0 MPa. Vid en H2-

händelse så tillåts trycket öka till 8,5 MPa. För att hålla ett jämviktsläge i tanken så krävs det att 

lika stor mängd vatten pumpas in som det tas ut ånga ur denna. Vattnet som pumpas in kallas 

matarvatten, och det blandas i fallspalten med det returnerande vattnet från ångseparatorerna. 

Vattnet i nedre plenum är underkylt, det vill säga dess temperatur ligger under vattnets kokpunkt 

vid 7,0 MPa, 286 °C. Flödet genom härden hålls igång av 8 stycken interna 

huvudcirkulationspumpar (HC-pumpar). De är symmetriskt placerade för att få ett så homogent 

flöde som möjligt. När vattnet kommer in i härden värms det upp av bränslestavarna. Vid en viss 

nivå så börjar det koka, och vid härdens topp så har ungefär en tiondel av vattnet förångats.  

Genom ångseparatorer och fuktavskiljare leds det vatten som inte förångats tillbaka till nedre 

plenum genom fallspalten, som ligger mellan härden och reaktortankens vägg. Ånga med liten 

fukthalt leds ut till ångledningarna via stutsar i tankens övre del (ångdomen). En del av ångan 

kommer att ta vägen genom fallspalten ned till nedre plenum. Ångans massandel av återflödet till 

fallspalten kallas carry-under, och är vid normaldrift någon tiondels procent. [15] 

 

Figur 6. Reaktortanken, bild från KSU-material [15]. 

2.3.1 Härden 

Härden består av två huvudkomponenter: bränslepatronerna och styrstavarna. Det finns även 

utrustning för att hålla dessa på plats och för att manövrera styrstavarna. Själva härden är knappt 

4 meter hög. Styrstavarna används för att reglera effektuttaget ur bränslet under drift och för att 

snabbt kunna avbryta fissionsaktiviteten om nödvändigt. I en kokvattenreaktor så styrs 
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styrstavarna in i härden underifrån. Om det är små justeringar så skruvas de in/ut av en elmotor, 

men vid ett snabbstopp så skjuts de in hydrauliskt.  

I härden på F3 finns det plats för 700 bränslepatroner, och varje patron har 10*10 bränslestavar. 

Vissa av bränslestavarna kan ersättas med vattenkanaler för att förbättra egenskaperna hos 

bränslet. Tidigare hade varje patron 8*8 eller 9*9 stavar, de moderna bränslepatronerna består av 

tunnare stavar. De tunnare stavarna har en större yta i förhållande till sin volym och alltså blir 

värmeöverföringen till moderatorn bättre. Detta ligger till grund för att man har kunnat höja 

effekten på dagens reaktorer. Detta gör bland annat att de är mer känsliga för snabba förändringar 

i kylflödet.  

Styrstavarna är placerade mellan 4 bränslepatroner, se figur 7. I styrstavarna ligger kanaler med 

borkarbid. Bor har en hög sannolikhet för infångning av termiska neutroner, som håller igång 

fissionsprocessen, och därför reduceras effekten kraftigt i området kring en styrstav. Vattnet/ånga 

strömmar upp i utrymmet mellan stavarna och fungerar både som kylmedium och som moderator.  

 

Figur 7. Fyra bränslepatroner och en styrstav sedda uppifrån, KSU-material [16]. 

2.3.2 Bränslet 

Det är uran, närmare bestämt 
235

U, som bidrar mest till den energi som avges i fissionsprocessen. I 

bränslet är uranet bundet i små keramiska kutsar utformade som 1 cm höga cylindrar med radie på 

5 mm. Kutsarna innehåller i medeltal 3,5 % 
235

U och resten 
238

U. Bränslestavarna utgörs av 

sådana kutsar staplade på varandra, omgivna av en kapsling.  

Kapslingen består av zirkaloy som är en legering innehållande zirkonium. Den ligger inte dikt an 

mot kutsarna, utan det finns en spalt mellan som fylls med helium. Keramen som kutsarna är 

gjorda av är hårdare än kapslingen och den gasfyllda spalten utgör ett skydd mot att de termiskt 

expanderande kutsarna inte ska nöta hål på kapslingen. Den keramiska strukturen har fördelen att 

de flesta fissionsprodukterna bromsas in och stannar kvar i kutsen, och energin frigörs då i form 

av värme. En del av fissionsprodukterna är gasformiga och de innesluts innanför kapslingen.  

Vid normal drift av reaktorn så kan kutsarna ha en temperatur av över 1 300°C i centrum. 

Kapslingen har en temperatur strax över 286 °C, kokpunkten för vatten vid 70 bar, beroende på att 

det hela tiden ligger en vätskefilm på stavarna. Om effekten av någon anledning ökar så finns risk 

att denna vätskefilm förångas, och staven har då gått i torrkokning. Vid torrkokning försämras 
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värmeledningen till kylmediet drastiskt vilket leder till att temperaturen stiger snabbt, vilket i sin 

tur kan leda till skador på bränslet. Eftersom bränslet utgör den första barriären mot spridningen 

av radioaktivt material är det viktigt att varken kapslingen eller kutsarna smälter eller spricker. 

Vilka bränsletyper som fanns i härden under cykel 28b på Forsmark 2 samt 24 och 25 på 

Forsmark 3 samt några av dess egenskaper redovisas i bilaga 6, där framgår antalet bränslestavar 

per patron samt medelanrikningen.  

2.3.2.1 Fissionsprocessen 

Det är energin som frigörs vid fission, klyvning, av atomkärnor som utnyttjas för driften av ett 

kärnkraftverk. Det främsta bränslet är uran, närmare bestämt 
235

U. Neutronerna fungerar som 

katalysator i denna process.  När 
235

U fångar in en neutron så kan kärnan bli ostabil och falla 

sönder i två fissionsprodukter. Eftersom större atomkärnor har högre andel neutroner kommer 

även ett antal neutroner att frigöras i denna process, i medeltal 2,4 stycken. Den största delen av 

energin som frigörs utgörs av den kinetiska energin hos fissionsprodukterna, och när de bromsas 

in leder det till värmeutveckling i bränslestavarna. Det avges en mindre mängd energi i form av 

gammastrålning. Totalt sett så frigörs cirka 200 MeV vid varje fissionsreaktion.  

Tack vare att det frigörs neutroner vid fissionen så kan en kedjereaktion som är självförsörjande 

på neutroner bildas. Neutronerna som avges har en medelenergi av cirka 2 MeV och tillhör 

gruppen snabba neutroner. För att effektivt kunna reagera med 
235

U krävs att dessa bromsas ned 

till en energi av cirka 0,025 eV och blir så kallade termiska neutroner. Denna inbromsning sker 

främst genom att neutronerna får krocka och spridas mot en moderator, i kokvattenreaktorer är 

vattnet moderator. Vattnet i härden har således två uppgifter i kokarvattenreaktorer, dels fungerar 

det som kylmedium för stavarna och dels som moderator för neutronerna. Om volymandelen ånga 

(eng. void) ökar i ett område så kommer andelen termiska neutroner att minska, eftersom det finns 

en mindre mängd av moderatorn per volymenhet.  Detta betyder att fissionsraten kommer att 

minska, då de termiska neutronerna är huvudansvariga för fissionen. Denna effekt, att ökad void 

leder till minskad effekt, benämns med att voidkoefficienten är negativ. [18] 

 

Figur 8. Neutronindelning efter energi. 

Beräkningarna av hur många neutroner per fission som leder till nya fissioner av 
235

U brukar delas 

in i fyra olika delar, som alla ger ett bidrag eller förluster av neutroner.  

- Termiska fissionsfaktorn, η: Antalet snabba neutroner som bildas per termisk neutron som 

absorberas i bränslet. Alla absorptioner leder inte till fission. 

- Snabba fissionsfaktorn, ε: Ökningen av antalet snabba neutroner på grund av fission med 
238

U. 

Neutronerna som har energi större än 1 MeV har en ej försumbar sannolikhet att fissionera 
238

U, som det finns en stor mängd av i bränslet. Precis som vid fissionen av 
235

U så leder detta 

till ett tillskott av snabba neutroner 

- Resonanspassagefaktorn, p: Andelen av de snabba neutronerna som inte absorberas i 
238

U 

under nedbromsningen till termiska energier.  

Termiska neutroner Intermediära neutroner Snabba neutroner 

0,025 eV 1 MeV 
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- Termiska utnyttjningsfaktorn, f: Andelen termiska neutroner som absorberas i bränslet i 

förhållande till den totala absorptionen av termiska neutroner. Även när neutronerna bromsats 

ned till att bli termiska så är det en viss andel som absorberas i moderatorn, fissionsprodukter, 

styrstavar eller andra material i härden.  

Detta är de viktigaste faktorerna för att beskriva neutroncykeln. Multiplikationsfaktorn, k, 

beskriver antalet nya termiska neutroner som absorberas i bränslet per neutron som absorberats i 

bränslet.  

 fp k  

Tar man hänsyn till att det även finns ett visst läckage av neutroner ut ur härden, på cirka 2-5 %, 

så fås den effektiva multiplikationskonstanten, keff. För att få en kontrollerad kedjereaktion så ska 

keff vara lika med ett, då leder varje i bränslet absorberad neutron till att precis en ny termisk 

neutron absorberas i bränslet. Om den är större än ett så kommer antalet absorberade neutroner att 

öka i varje steg, och man får ett skenande neutronflöde. Om den är mindre än ett så minskar 

antalet absorberade neutroner i varje steg och man får ett avklingande neutronflöde. [18] 

Pkkeff   , P = icke-läckagefaktorn = (1-andelen neutroner som läcker ut). 

Flödet av neutroner i reaktorn håller igång fissionsprocessen i bränslestavarna. Det finns 

instrument för mätning och övervakning av neutronflödestätheten i härden. Medelvärdet av flödet 

mäts i procent av neutronflödet vid fulleffekt och kallas APRM (eng. Average Power Range 

Monitor). APRM värde på 100 % motsvarar en effekt som är lika stor som fulleffekt vid 

ursprunglig design av reaktorn, tack vare anläggningsförbättringar kan de idag drivas på högre 

effekter varför APRM kan vara större än 100 %. Den termiska effekten som avges av 

bränslestavarna till kylmediet beror såklart starkt på neutronflödet. Stavarna har på grund av sin 

massa en termisk tröghet vilket resulterar i att den termiska effekten inte är direkt proportionell 

mot APRM utan mot dess medelvärde under 3 sekunder. Stavarna i 8*8 bränsle var tjockare och 

hade därmed en större termisk tröghet, vilket gav dem en tidskonstant på ungefär 5 sekunder.  

2.3.2.2 Kutsens integritet 

Beroende på vilken händelseklass man tittar på så gäller olika acceptanskriterier. Vid H2-

händelser så får kutsen inte smälta. För H3-H4-händelser anses acceptanskriteriet vara uppfyllt 

om acceptanskriterierna för kapslingen är uppfyllda. H5-händelser innefattar händelser som leder 

till härdskada, och det finns därmed inga kriterier för bränslets integritet.[1] 

2.3.2.3 Kapslingens integritet 

För H2-händelser är kravet att färre än 0.1% av bränslestavarna i härden får gå i torrkokning. På 

F3 så har härden 700 bränslepatroner med cirka 90 bränslestavar, 8-9 av platserna för 

bränslestavar i patronerna används för extra genomströmning av vatten/ånga. För F3 skulle 

villkoret alltså också kunna uttryckas som att en H2-händelse inte får förväntas leda till 

torrkokning på fler än 64 stycken av bränslestavarna. Vid H3- och H4-händelser så är kravet att 

bränslet ska vara kylbart och att kapslingens temperatur inte får bli större än 1 204°C, H3-

händelser får ej leda till bränsleskador. H5-händelser innefattar händelser som leder till härdskada, 

och det finns därmed inga kriterier för bränslets integritet.[1]  
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2.4 Torrkokning 

 

Figur 9. Torrkokning, bild från KSU-material [15] 

Den termiska effekten som bildas i kutsarna måste transporteras bort för att inte torrkokning ska 

ske. Vid normaldrift så finns det alltid en vätskefilm på bränslestavarna, denna film gör så att 

temperaturen på kapslingens yta ligger strax över kokningstemperaturen för vatten vid det givna 

trycket. Om effekten skulle bli för stor så att filmen kokar bort kallas det att staven gått i 

torrkokning (eng. dryout). Den effekt som leder till detta kallas den kritiska effekten och 

betecknas med QDO.  

Bränsletillverkarna har tagit fram empiriska torrkokningskorrelationer genom anpassning till data 

från fullskalemätningar i elektriskt upphettade bränslemodeller. Det finns två huvudsätt att 

korrelera torrkokningsfenomenet. Det första alternativet är att titta på ångkvalité och 

kokningslängd, en xL-korrelation. Kokningslängden är avståndet mellan toppen av härden och 

den punkt där kokning inleds och med ångkvalité menas ångans andel av massflödet. Det andra 

alternativet korrelerar neutronflöde mot ångkvalité, x-korrelation. Båda dessa modeller kan 

beskriva för vilken effekt som torrkokning sker, eller annorlunda uttryckt vilka kokningslängder 

respektive neutronflöden som är tillåtna vid en given ångkvalité. Bränsletillverkare använder olika 

korrelationsmodeller och varje bränsletyp har en unik geometrisk konstruktion. Det resulterar i att 

bränsletyperna är olika känsliga för förändringar i HC-flöde och effekt. Tunnare bränslestavar har 

till exempel mindre termisk tröghet och påverkas därför fortare av förändringar i flödet.  

2.4.1 Definition av torrkokningstermer 

Det blir lätt förvirrande när man diskuterar torrkokning. Det finns flera förkortningar är bra att 

känna till. De viktigaste termerna kommer att beskrivas i detta kapitel och de finns illustrerade i 

figur 10, som visar ett exempel på ett transient förlopp vid en tryckökningshändelse. Hetkanal 

kallas den bränslepatron som man analyserar ur torrkokningssynpunkt.  
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Figur 10. Exempel på en transient samt definitioner av torrkokningstermer. 

2.4.1.1 Torrkokningskvot (CPR eng. Critical Power Ratio) 

För att bedöma hur stor marginal det är till den kritiska effekten införs en kvot mellan den kritiska 

effekten och den aktuella effekten, kallad torrkokningskvot eller CPR (eng. Critical Power Ratio). 

CPR för en patron beror på var den sitter i härden (härdladdning), hur länge den suttit i härden 

(utbränning), vilken driftpunkt man befinner sig i, bränslets egenskaper med mera, och är 

definierad enligt: 

CPR = QDO/Q  

2.4.1.2 Stationär torrkokningskvot (ICPR eng. Inital CPR) 

ICPR är CPR-värdet när anläggningen är i ett jämviktstillstånd. I exemplet i figuren ovan så är 

anläggningen i jämvikt fram till tiden 1 sekund då den inledande händelsen inträffar. I början av 

transienten är förloppet långsamt så det är först efter ytterligare drygt 1 sekund som 

torrkokningskvoten påverkas. CPR värdet i början av transienten är alltså ICPR för denna patron.  

2.4.1.3 Minsta stationära torrkokningskvot (minICPR eller minCPR) 

Den stationära kvoten kan beräknas för alla patroner i härden vid en given driftpunkt. Eftersom 

gränsvärdet som tas fram för att undvika torrkokning är bränsletypsspecifikt så är det intressant att 

veta det lägsta värdet på den stationära torrkokningskvoten är för alla patroner av samma 
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bränsletyp. Detta värde kallas i denna rapport minICPR, men benämningen minCPR kan 

förekomma för samma storhet i andra sammanhang.  

2.4.1.4 Transienta storheter: CPRmin och CPRdelta 

När en händelse inträffar så kan konsekvensen till exempel bli att effekten ökar eller att flödet 

genom härden minskar. Under det transienta förloppet därefter så kommer effekten i patronen att 

variera, och även den kritiska effekten för patronen kommer att göra det. Det resulterar i ett starkt 

tidsberoende av CPR-värdet. Det minsta värdet som CPR antar under en transient kallas CPRmin. 

Skillnaden mellan ICPR och CPRmin är ett mått på hur mycket händelsen påverkar 

torrkokningsgränsen, och betecknas med CPRdelta. Ett stort värde på CPRdelta betyder att 

patronen kräver goda stationära  marginaler till torrkokning.  

CPRdelta = ICPR – CPRmin 

2.4.1.5 Minsta tillåtna stationära torrkokningskvot (MCPR eng. Minimum CPR) 

MCPR är en av de viktigaste storheterna i denna rapport. Genom att studera det transienta 

beteendet av hetkanalen går det att se om SLMCPR underskrids i transienten. Om det är som i 

fallet i figur 10 ovan så ligger CPRmin långt ifrån gränsen. Det betyder att det är god marginal till 

torrkokning. Genom att göra om beräkningen för samma händelse med samma begynnelse- och 

randvärden men med en högre effekt i patronen, kan man ta reda på hur lågt ICPR-värdet kan vara 

utan att SLMCPR underskrids under transienten. Detta lägsta ICPR-värde kallas minsta CPR och 

förkortas MCPR. Gränsvärdet MCPR används till exempel för att dimensionera hur härden ska se 

ut och vilka styrstavssekvenser som är tillåtna.  

Det är ofta som man jämför MCPR värden med en noggrannhet avrundat till närmaste hundradel. 

Man har därför infört benämningen en enhet om en ändring med en hundradel. En ökning med 10 

enheter motsvarar alltså en ökning med en tiondel. 

2.4.1.6 Säkerhetsgränsvärde för MCPR (SLMCPR eng. Safety Limit MCPR) 

Gränsvärdet SLMCPR är satt för att kapslingens integritet ska klara acceptanskriteriet vid en H2-

händelse (se kapitel 2.3.2.3). För det krävs att CPRmin under transienten ej får bli mindre än 

SLMCPR. Om det transienta värdet på CPR aldrig är mindre än SLMCPR så anses färre än 0,1% 

av stavarna gått i torrkokning och acceptanskriteriet är därmed uppfyllt. 

Gränsvärdet är lika med 1+σ, där σ är standardavvikelsen i bestämningen av torrkokningkvoten. 

SLMCPR är bränslespecifikt och för de bränsletyper som idag används i Forsmark är 

σ = 0,06-0,07. 

2.4.1.7 Operativt gränsvärde för MCPR (OLMCPR eng.Operational Limit MCPR) 

För att säkerställa att man under drift alltid har god marginal till torrkokning införs en operativ 

gräns, förkortas OLMCPR. Det är det minsta ICPR-värde som är tillåtet vid normaldrift. 

OLMCPR bestäms som det högsta MCPR för alla begränsande händelser, avrundat uppåt till 

närmaste hundradel, med ett generellt påslag om 0,01 för att kompensera för osäkerheter i 

beräkningarna. OLMCPR får dock aldrig sättas lägre än 1,28 vid Forsmark, detta gäller oavsett 

bränsletyp. Det är en stationär gräns som är anläggningsspecifik. 



 

21 (54) 
 

OLMCPR bestäms för varje härd inför varje cykel. Gränsvärdet tas fram för varje bränsletyp i 

härden och vid flera olika flöden och effekter. I Forsmark använder man ett OLMCPR under hela 

cykeln, men metodiken tillåter utbränningsberoende gränsvärden. 

2.5 Huvudcirkulationspumparna 

HC-pumparna har som tidigare nämnts två viktiga uppgifter: upprätthålla tillräckligt kylflöde 

samt reglera effekten. Att man med hjälp av HC-pumparna kan reglera effekten beror på att det är 

vattnet som är moderator. Minskat vattenflöde leder till att andelen ånga ökar i härden. På grund 

av den negativa voidåterkopplingen minskar andelen termiska neutroner i härden och därför 

minskar effekten när flödet minskas. Detta är ett snabbt och effektivt sätt att reducera effekten på.  

HC-pumparna kan styras i två olika driftformer: varvtals- och effektreglering. Vid 

varvtalsreglering så styrs pumparnas varvtal från kontrollrummet. Vid effektreglering så anpassas 

varvtalet för att hålla en från kontrollrummet angiven effektnivå. Det finns fördefinierade 

nedstyrningsramper för HC-pumparna, som är anpassade för att kunna reducera effekten, mer 

eller mindre snabbt, och samtidigt bibehålla tillräckligt kylflöde. Tre av dessa ramper är 

driftklassade och en är säkerhetsklassad. De driftklassade ramperna kallas  

A-, B- respektive C-ramp. Utformning av ramperna skiljer sig åt mellan blocken.  

På F1 och F2 är alla ramper raka, de har samma lutning genom hela nedstyrningen. På F3 är vissa 

av ramperna brutna och de inleds med ett momentant steg för att sedan gå med en given lutning 

ned till minvarvtal. Det har framkommit att det finns fördelar med att ändra utformningen av 

ramperna på F3 så att de mer liknar de på F1 och F2. I detta arbete har bland annat förändringen i 

torrkokningsgränsvärden studerats med avseende på ändrad ramputformning för F3. 

Fördelen ur torrkokningssynpunkt med en snabb nedstyrning är att effekten sänks snabbt, 

nackdelen är att kylflödet också sänks snabbt. Eftersom torrkokningskvoten är beroende av kvoten 

mellan effekt och kylflöde så är utformningen av nedstyrningsramperna en balansakt. 

Det är tre system som är viktiga för att styra HC-pumparna: 

- Reaktorskyddssystemet, 516: övervakar om gränsvärden överskrids och skickar 

logiksignalerna som ser till att rätt åtgärder vidtas, beroende på vilket gränsvärde som 

överskridits.  

- Effektreglersystem, 535: skapar en varvtalsbörvärdessignal för HC-pumparna. Signalen 

ligger på 2-10V som motsvarar ett relativt varvtal på 20-100 %. Det är detta system som 

reglerar varvtalet och tar hänsyn till vilken driftform som är inställd.  

- Frekvensomformaren, 649: tar varvtalsbörvärdet från system 535 och ger ett ledvärde till 

HC-pumparna. 649 begränsar hur fort varvtalet får förändras och dess max- respektive 

minvärde. Dessa värden beror på om någon nedstyrning har blivit initierad i 516.  

2.5.1 A-nedstyrning på F3 

A-rampen är den snabbaste av de driftklassade ramperna för nedstyrning av HC-pumparna till 

minvarvtal. När A-nedstyrning har initierats kan nedstyrningen ej avbrytas, utan pumparna styr 

alltid ned till minvarvtal.  

Enligt FSAR så kan A-nedstyrning ske på följande sätt: 
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1. System 516 skickar signal för A-nedstyrning till både 535 och 649. System 535 har ett 

eget kontrollsystem för om gränsvärden bryts och signalerar i så fall detta även till 649. 

2. 535 minskar momentant börvärdessignalen till minsta tillåtna värdet på börvärdessignalen, 

2 V eller 20 %. Minvärdet på börssignalen är lite lägre än lägsta tillåtna varvtal i HC-

pumparna som ligger på 23 %, detta regleras i drivenheten för HC-pumparna (649). 

Signalen visas vid nedstyrning från fulleffekt i figur 13.  

 

Figur 11. Varvtalsbörvärde från system 535 vid A-nedstyrning. [5] 

3. 649 registrerar att det är A-nedstyrning och minskar varvtalsledvärdet enligt fördefinierad 

ramp. Rampen består av ett momentant steg på 10 % av maxvarvtal för HC-pumparna, och 

i sedan styrs pumparna ned med en hastighet av 8,8 % per sekund till minsta tillåtna 

varvtal, som är 23 % av maxvarvtalet. Figur 12 visar hur rampen ser ut.  

 

Figur 12. A/B-nedstyrningsramp på F3, bild från FSAR-649. 

A-nedstyrningen modelleras med ett steg på 10 % av maxvarvtal och med en lutning på 8,75 % av 

maxvarvtal per sekund. Minvarvtalet är högre i BISON:s modell vilket beror på att den är justerad 

för att ge rätt flöde efter nedstyrningen, vilket är det viktigaste för att modellera de fysikaliska 

förloppen. I BISON är minvärdet därför satt till 26,8 %.  [19] 

Exempel på villkor som ger A-nedstyrning: 

- utlöst snabbstopp. 

- högt neutronflöde. 

- högt neutronflöde i förhållande till HC-flöde. 
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- utlöst delsnabbstopp. 

- utlöst turbinsnabbstopp (TS). 

2.5.2 B-nedstyrning på F3 

B-rampen är utformad på samma sätt som A-rampen, men om villkoret som utlöste nedstyrningen 

skulle försvinna avbryts den. Driftläget ändras till varvtalsreglering. 

Enligt FSAR så ska B-nedstyrning ske på följande sätt: 

1. System 535 har ett eget kontrollsystem för om gränsvärden bryts och signalerar i så fall 

detta även till 649. 

2. 535 minskar börvärdessignalen enligt fördefinierad ramp till minsta tillåtna värde. Det 

momentana steget ska vara 10 % av aktuellt börvärde, sedan ska nedstyrningen ske 

”... med en ramphastighet av 100 % per 7 sek ned till minvarv”. Formuleringen är lite 

oklar. Det som rimligen menas är att resten av nedstyrningen bör ta 7 sekunder från en 

initiell driftpunkt med maximalt varvtal, men det är inte specificerat. Signalen visas vid 

nedstyrning från fulleffekt i figur 13. 

 

Figur 13. Varvtalsbörvärde från system 535 vid B-nedstyrning. [5] 

3. 649 registrerar att det är B-nedstyrning och minskar varvtalsledvärdet enligt fördefinierad 

ramp. Vilket i fallet för B-nedstyrning betyder att den följer signalen från system 535. 

Rampen består av ett momentant steg på 10 % av maxvarvtal för HC-pumparna, och i 

sedan styrs pumparna ned med en hastighet av 8,8 % per sekund till minsta tillåtna varvtal, 

som är 23 %. Figur 12 visar hur rampen ser ut.  

B-nedstyrningen modelleras i BISON på samma sätt som en A-nedstyrning, med skillnaden att B-

rampen avbrytas om utlösande villkor försvinner. [19] 

Exempel på villkor som ger B-nedstyrning: 

- Sänkt matarvattentemperatur.  

- Turbinstörningar som kräver att ångflödet till turbinerna minskar snabbt. 
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2.5.3 C-nedstyrning på F3 

C-rampen är den långsammaste rampen som leder till minvarvtal. C-rampen har inget initialt steg. 

Liksom vid B-nedstyrningen så är C-nedstyrningen avbrytbar. Om villkoret som utlöste 

nedstyrningen försvinner fortsätter driften av pumparna på det varvtal där rampen avbröts. 

Enligt FSAR så ska B-nedstyrning ske på följande sätt: 

1. System 535 har ett eget kontrollsystem för om gränsvärden bryts och signalerar i så fall 

detta även till 649. 

2. 535 minskar börvärdessignalen enligt fördefinierad ramp till minsta tillåtna värde. Det sker 

med hastigheten 100 % per 200 sekunder, se figur 14. 

 

Figur 14. Varvtalsbörvärde från system 535 vid B-nedstyrning. [5] 

3. Det står inget nämnt om C-nedstyrning i FSAR för system 649.  

Det är modellerat så att ledvärdet från 649 följer börvärdet från 535, med en maximal lutning på 

3,33 % av maxvarvtal per sekund. [19] 

Exempel på villkor som ger C-nedstyrning: 

- Mindre turbinstörningar som kräver att ångflödet till turbinen minskar. 

2.5.4 Nedstyrning vid snabbstopp på F3 

När ett snabbstoppsvillkor överskrids så skjuts alla styrstavar in, HC-pumparna styrs ned till 

minvarvtal och reaktorn ställs av. Den ramp som ska användas för att styra ned HC-pumparna är 

enligt FSAR samma som vid A-nedstyrning. Modellen som används i BISON skiljer sig något 

från detta. Rampuppbyggnaden liknar den för A-nedstyrning, men det initiala steget är 13 % av 

aktuellt varvtalsledvärde och inte 10 % av maxvarvtalet. Steget är alltså relativt sett lika stort vid 

deleffekt som vid fulleffekt. Lutningen är sedan 8,85 procentenheter (av maxvarvtal) per sekund. 

2.6 Begränsande händelser och torrkokning 

H2-händelserna kan delas in i 6 olika grupper: 

- Tryckökning 
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- Tryckminskning 

- HC-flödesökning 

- HC-flödesminskning 

- Matarvattentemperaturminskning/matarvattenflödesökning 

- Matarvattenflödesminskning 

De två viktigaste grupperna för denna rapport är trycköknings- och HC-

flödesminskningshändelser, då de begränsande händelserna tillhör dessa grupper.  

Vid en HC-flödesminskningshändelse så minskar HC-flödet snabbt. Minskat flöde genom härden 

ger en högre void, och den negativa voidåterkopplingen ger i sin tur minskad effekt. Minskat 

flöde genom härden leder också till att mindre värme leds bort från stavarna [10]  

Vid en tryckökningstransient är förloppet lite mer komplext. Typiskt så ökas trycket av att någon 

ventil stänger, vilket minskar ångflödet ut ur reaktortanken. Ökat tryck leder till ökad kokpunkt 

och därför minskad void i tanken. Större vattenandel modererar neutronerna bättre och 

fissionsraten ökar.  Den ökande fissionsraten leder till ökad termisk effekt med en fördröjning på 

cirka tre sekunder. Ökad termisk effekt ger i sin tur ökad void, vilket på grund av den negativa 

voidkoefficienten leder till att effekten minskar igen. Händelseförloppet kan därefter se lite olika 

ut beroende vilken den inledande händelsen var och på timingen av när begränsande villkor bryts, 

till exempel att ett snabbstopp eller en HC-pumpsnedstyrningen initieras. När och i vilken ordning 

de begränsande villkoren utlöses beror av driftpunkt, och denna timing kan ha stor inverkan på 

torrkokningsmarginalen. [11]  

Förhållandet mellan effekt och kylflöde kan under dessa händelser försämras och leda till 

torrkokning om det initialt inte är tillräckligt bra marginal. I FSAR kapitel 9.19 redovisas vilka 

händelser som cykelspecifika transientanalyser ska göras för vid fulleffektdrift respektive 

deleffektdrift för att acceptanskriteriet för torrkokning vid H2-händelser ska vara uppfyllt. En kort 

beskrivning av dessa händelser redovisas i följande delar av kapitlet.  

Torrkokningsgränsvärden används som en av många faktorer som begränsar hur man får designa 

härden, det vill säga hur många nya patroner man kan sätta in, vart de olika patronerna ska sitta 

och hur styrstavsmönstret ska se ut under cykeln. Eftersom man planerar för drift vid fulleffekt är 

det gränsvärdena här som tas in i beaktande vid härddesignen. Gränsvärdet i driftpunkter mellan 

de punkter där man genomfört analyser bestäms med linjär interpolation. 

Torrkokningsgränsvärdena tas såklart även hänsyn till under driften, där POLCA kontinuerligt 

kan hålla koll på att OLMCPR inte överskrids för någon patron i den aktuella driftpunkten.  

2.6.1 Begränsande H2-händelser på F2 

Vilka händelser som ska analyseras i vilka driftpunkter beskrivs i FSAR kapitel 9.19, där anges 

händelser som är begränsande vid fulleffekt respektive deleffekt. [3] 

2.6.1.1 Fulleffekt 

- H2-6.1_4 Bortfall av yttre nät med misslyckad övergång till husturbindrift utan fungerande 

energilager. 
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Ett fel på yttre nät eller på 400 kV ställverket är exempel på inledande händelser. Lastfrånslaget 

leder till delsnabbstopp och A-nedstyrning av HC-pumparna. Turbinens reglerventiler hinner inte 

med och lastfrånslaget leder till att turbinerna rusar, vilket utlöser turbinsnabbstopp. Lastfrånslag 

på båda turbinerna leder också till ett delsnabbstopp av reaktorn.  

Utan fungerande energilager så kommer pumparna att rulla ut med egen tröghet och inte följa 

nedstyrningsrampen. Dumpförbud inträder på för högt tryck eller för hög nivå i kondensorn, på 

grund av att även kylvattenpumparna saknar kraftmatning. Turbinsnabbstopp med dumpförbud på 

båda turbinerna leder till snabbstopp av reaktorn, förutsatt att inget annat SS-villkor brutits innan 

dess.  

Den snabba kylflödesminskningen i och med att HC-pumparna rullar ut snabbare än 

nedstyrningsrampen gör att kapslingens integritet utmanas. 

2.6.1.2 Deleffekt 

- H2-1.3 Turbinsnabbstopp med dumpförbud på båda turbinanläggningarna 

Inledande händelsen som analyseras är samtidigt stopp av båda turbinerna med dumpförbud. 

Detta ledar till att ångflödet från reaktortanken stoppas och att trycket ökar. Den inledande 

händelsen leder direkt till snabbstopp av reaktorn på den inledande händelsen. Styrstavar skjuts in 

och HC-flödet tas ned med snabbstoppsnedstyrningsramp. Om man analyserar ett fall där de ej 

stänger med dumpförbud samtidigt så kan väldigt många olika scenarier uppstå. Något sådant fall 

är ej analyserat och därför beskrivs inte de alternativa scenarierna här. 

Den snabba effektökningen i och med tryckökningen i kombination med en driftpunkt vid lågt 

HC-flöde gör att kapslingens integritet utmanas. 

2.6.2 Begränsande H2-händelser på F3  

Vilka händelser som ska analyseras i vilka driftpunkter beskrivs i FSAR kapitel 9.19, där anges 

händelser som är begränsande vid fulleffekt respektive deleffekt. [3] 

2.6.2.1 Fulleffekt 

- H2-6.1_4 Bortfall av yttre nät med misslyckad övergång till husturbindrift utan fungerande 

energilager. 

Ett fel på yttre nät eller på 400kV ställverket är exempel på inledande händelser. Lastfrånslaget 

leder till delsnabbstopp och A-nedstyrning av HC-pumparna. Turbinens reglerventiler hinner inte 

med och lastfrånslaget leder till att turbinen rusar, vilket utlöser turbinsnabbstopp.  

Utan fungerande energilager så kommer pumparna att rulla ut med egen tröghet och inte följa 

nedstyrningsrampen. Efter 20 sekunder kommer dieslarna att starta och leverera spänning till 

vissa nät, de kommer dock ej hinna påverka torrkokningsmarginalen. Om inget annat villkor 

hinner utlösa snabbstopp så kommer det efter cirka 4 sekunder att utlösas på grund av bortfall av 

kraftoljepumparna som styr turbinventilerna.  

Den snabba kylflödesminskningen i och med att HC-pumparna rullar ut snabbare än 

nedstyrningsrampen gör att kapslingens integritet utmanas. 
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2.6.2.2 Deleffekt 

- H2-1.1 Turbinsnabbstopp (TS) 

Turbinerna stoppas och det sker direkt A-nedstyrning av HC-pumparna via system 535. Stängning 

av högtrycksreglerventilerna och högtryckssnabbstängningsventilerna ger tryckregleringen via 

dumpreglerventilerna. Om dessa inte öppnas tillräckligt snabbt så kan man få en snabb tryck- och 

effektökning.  

På grund av minskad värmning av matarvattnet så minskar matarvattentemperaturen med tiden. 

Detta leder till minskad void i härden och en effektökning. Några olika scenarier kan uppstå 

varvid snabbstopp kommer att ske, antingen på grund av för högt neutronflöde eller för högt tryck. 

[11] 

- H2-1.14 Obefogad stängning av två ångskalventiler. 

Detta kan till exempel ske om ett likspänningsnät faller bort. På grund av ökat reaktortryck så 

öppnas dumpreglerventilerna. Detta leder en del av ångan går till kondensorn utan att passera 

genom turbinen. Om 535 är i effektreglerläge kommer detta system kompensera det genom att 

öka varvtalet på HC-pumparna.  

En tryckvåg kommer att skapas vilket leder till att neutronflödet stiger. Såväl det ökande trycket 

som den ökande effekten kan leda till att ett snabbstopp utlöses alternativt att varvtalet på HC-

pumparna begränsas genom till exempel en A-nedstyrning. [11] 

- H2-6.1_4 Bortfall av yttre nät med misslyckad övergång till husturbindrift utan fungerande 

energilager. 

Samma som för fulleffekt. 

- H2-6.11 Nedstyrning av HC-flödet enligt ramper i system 649 

Samtliga HC-pumpar styr ned enligt någon av A-, B- eller C-rampen. Största effekt på 

torrkokningsmarginalen fås av en A-nedstyrning. Det minskade flödet leder till minskad effekt, 

och efter ett tag landar det i en ny driftpunkt. Eventuellt kan detta leda till ett tillstånd utanför det 

tillåtna driftområdet, vilket ger delsnabbstopp.  

2.7 Tidigare arbeten 

Denna undersökning har kommit till stånd eftersom att man vid tidigare arbeten har identifierat ett 

behov av att utreda hur torrkokningsgränsvärden för driftpunkter inne i driftområdet skiljer sig 

från gränsvärden på den sneda begränsningslinjen. I detta kapitel så finns en kort sammanfattning 

av de viktigaste rapporterna som ligger till grund för detta arbete. 

2.7.1 Val av driftpunkt vid deleffektanalyser på F3 

I bilaga 3 i referens [1] så har det undersökts var på den sneda begränsningslinjen som H2-1.14 är 

mest begränsande på F3. De punkter som analyserades hade HC-flöden mellan 4 500 kg/s och 

8 000 kg/s. Slutsatsen är att det rekommenderas att deleffektanalyserna genomförs för en 

driftpunkt på begränsningslinjen nära 6 500 kg/s. I referensrapporterna [10] och [11] från 

Westinghouse, där trycköknings- respektive HC-flödeminskningstransienter har analyserats för 

F3, kommer man också fram till att den mest begränsande driftpunkten på den sneda 
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begränsningslinjen ligger vid ett HC-flöde på ungefär 6 000 kg/s. Sammantaget gör detta att 

driftpunkten 1 i figur 3 är ett naturligt val för analyser av torrkokningsgränsvärden vid deleffekt. 

2.7.2 Säkerhetsanalyser vid deleffekt 

I brevet [9] från 2008 så redogörs för en handlingsplan för analyser vid deleffekt. Där redovisas 

giltigheten i de aktuella analyserna och identifiering av på vilka områden som kunskapsläget 

behöver ökas. Angående giltigheten i analyserna konstateras att gränserna gäller för kortvarig 

deleffektdrift. Det beror på att beräkningarna använder begynnelsevärden i varje utbränningspunkt 

som tas från beräkningarna av den planerade driften vid fulleffekt. Det påverkar till exempel 

effektprofilen och xenonkoncentrationen i stavarna. Vidare så beskriver man att inga beräkningar 

görs inne i driftområdet, och att detta är motiverat av att vid bibehållet kylflöde så har patronerna 

lägre effekt. En osäkerhet som konstateras med detta förfarande är att förloppet kan bli 

annorlunda inne i driftområdet, då avståndet till nedstyrnings- och snabbstoppslinjerna blir större. 

Fyra stycken punkter där fortsatta analyser behöver fördjupa kunskapsläget presenterades: 

1. Härdtillstånd efter långvarig deleffektdrift 

2. Vilka händelser och driftpunkter inne i driftområdet som är begränsande 

3. Händelseklassning av händelser baserat på sannolikheten för att befinna sig i en viss driftpunkt 

mot sannolikheten för att en störning inträffar i samma driftpunkt. 

4. Anläggningsändringar till exempel i form av ändrad lutning av regler- och snabbstoppslinjer. 

En brantare lutning på de sneda SS/E-linjerna skulle kunna minska de höga 

torrkokningsgränserna vid deleffekt.  

I denna undersökning har punkt 2 och 4 adresserats, och anläggningsändringen som analyserats är 

ändrad utformning av nedstyrningsramp för HC-pumparna. Tyngdpunkten har legat på analyser 

av F3. I tidigare examensarbete [20] har just lutningen av de sneda regler- och 

snabbstoppslinjerna analyserats för F1 och F2.  

2.7.3 Långvarig deleffektdrift 

Punkt 1 ovan har undersökts i rapporten [14]. Slutsatsen är att deleffektanalyserna med nuvarande 

metodik är giltiga under minst 500 fulleffekttimmar, motsvarande cirka 3 veckor, om det görs ett 

påslag på 0,01 på den stationära torrkokningskvoten MCPR. Fulleffekttimmar är ett mått på hur 

utbränt bränslet är och förkortas ofta EFPH (eng. Effective full power hours). Drift vid 100 % i en 

timme motsvarar 1 EFPH och motsvarande utbränning fås vid 50 % effekt efter två timmar. För 

längre deleffektdrift än så behöver man genomföra cykelspecifika beräkningar efter hur driften 

planeras.  

2.7.4 Studie av möjliga rampprofiler för nedstyrning av HC-pumparna 

I Westinghouse rapporten [8] har man undersökt hur förändringen av ramperna för HC-pumparna 

påverkar bland annat torrkokningsgränsvärdena för den effekthöjda F3-anläggning en. Den 

rapporten har gjorts inom effekthöjningsprojektet EFFE. I rapporten undersöks 3 olika alternativa 

ramper och dess påverkan på kapslingens integritet, reaktortankens integritet (RCPB) och 

tåligheten mot driftstörningar.  

Alla alternativa ramper är utan initialt steg, det som skiljer ramperna åt är vilken lutning de har. I 

rapporten framhålls det att det skulle ge en ”avsevärd påfrestning” på bränslet om man fick dubbla 
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nedstyrningar i form av först en A/B-nedstyrning och sedan en SS-nedstyrning, med de nuvarande 

ramperna beskrivna i kapitel 2.5. Denna problematik undviks helt genom att införa steglösa 

ramper. Alla alternativa ramper är anpassade så att energin i energilagren ska räcka till att styra 

ned HC-pumparna till minvarvtal.  

Resultatet av rapporten är att man kan få ned torrkokningsgränsvärdena, såväl vid fulleffekt som 

vid deleffekt, genom att ändra till en steglös ramp. Rampen med den flackaste lutningen ger de 

bästa torrkokningsegenskaperna. Denna ramp, ramp 10, har en nedstyrningshastighet av 14 % av 

maxvarvtal per sekund. För att acceptanskriteriet för RCPBs integritet ska innehållas med någon 

av de alternativa ramperna i den effekthöjda anläggningen krävs dock att det även görs en 

anläggningsändring i tryckavsäkringssystemet (system314).  
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2.8 Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att förbättra förståelsen av torrkokningsmarginalen ur ett antal olika 

perspektiv. Tyngdpunkten har legat på att göra analyser vid deleffektdrift. Frågeställningar som 

behandlas är:  

- Ligger den mest begränsande driftpunkten på den sneda begränsningslinjen eller inne i 

driftområdet?  

- Hur beror MCPR av den termiska effekten respektive HC-flödet?  

- Hur mycket påverkas MCPR om nedstyrningsramperna förändrades på F3? 
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3 Metod 

Som ordet antyder är transientanalyser analyser över hur anläggningen och dess reglersystem 

reagerar på en störning. I alla transientanalyser så börjar man med ett tillstånd av jämvikt i en 

fördefinierad driftpunkt. Sedan ansätts en händelse inträffa, exempel på dessa är handhavandefel 

av operatör, HC-pump som slutar fungera eller ventil som stänger. Förändringar i flöden, tryck, 

vattennivåer, temperaturer, effekt, värmeöverföring mm beräknas. För att kunna bestämma hur 

dessa storheter varierar under transienten krävs att man har bra modeller av till exempel härden, 

ång- och vattensystemen, ventilerna, driftsystemen och de säkerhetsklassade systemen.  

3.1 Beräkningsprogram 

I denna undersökning har samma beräkningsprogram och metodik använts som Forsmarks 

Kraftgrupp AB använder vid sina ordinarie transientanalyser. Huvudprogrammet för 

beräkningarna är BISON, ett program framtaget av Westinghouse/ABB-Atom för att räkna på 

dynamiska förlopp i kokvattenreaktorer. POLCA har använts för att göra de härdberäkningar som 

krävs för att skapa indata till BISON. Konverteringen av datan från POLCA görs av programmet 

POLBIS.  

Figur 15 åskådliggör hur programmen samverkar. CT-tools är en samling skript som är framtagna 

av Vattenfall Bränsle AB för att underlätta analyserna med de ingående programmen. CT-tools 

följer den föreskrivna metodiken för transientanalyser som beskrivs i [13]. I denna undersökning 

har CT-tools konsekvent använts för att minimera eventuella systematiska fel vid beräkningarna.  

Programversioner som har använts: 

POLCA  4.7.1 

BISON  6.7.3.1 

POLBIS 3.7.0.1 

CT-tools 4.3 

 

 

Figur 15. Schematisk bild av kopplingen mellan beräkningsprogrammen. 
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3.1.1 POLCA 

POLCA är en 3D-kod för beräkningar av neutroniken och termohydrauliken i en reaktorhärd. 

Programmet har ingen modell för reglersystem, pumpar eller andra delar av anläggningen utanför 

härden. POLCA löser tvågrupps-diffusionsekvationen och de kopplade termohydrauliska 

ekvationerna. Programmet kan användas för att designa härden inför en ny cykel och övervaka 

den under drift. POLCA beräknar utbränningen och bestämmer effektfördelningen såväl radiellt 

som axiellt. I axiell led används 25 beräkningsnoder. Beräkningarna ger information om 

fördelningen av de viktigaste isotoperna av uran, plutonium och xenon i härden. Hur utbränningen 

sker beror bland annat på härddesignen, kylflödet genom härden, styrstavarnas position under 

cykeln. POLCA beräknar det stationära beteendet för härden.  

3.1.2 POLBIS 

För att kunna använda resultaten från POLCA i BISON krävs att datan konverteras. Eftersom 

BISON modellerar hela anläggningen i en 1D-modell behöver det göras en medelvärdesbildning 

av de relevanta storheterna. Olika storheter viktas på olika sätt, till exempel så viktas 

neutrontvärsnitten och bränslets egenskaper med avseende på effekt medan patronernas 

geometriska egenskaper samt värmeöverföringen genom kapslingen gör med avseende på antal 

och volym. [13][20] 

POLBIS har två huvudsakliga uppgifter: 

- Levererar medelvärdesdata för hela härden, även kallat medelkanalen, till BISON. Med dessa 

data kan BISON beräkna globala storheter för anläggningen.  

- För att bestämma marginalerna till torrkokning så behöver man genomföra analysera för de 

patroner som är mest sannolika att gå i torrkokning. POLBIS gör enligt gällande metodik ett 

urval av vilka patroner detta är.[12]  

3.1.3 BISON 

Den matematiska grundmodellen för de termohydrauliska beräkningarna bygger på energi-, mass- 

och rörelsemängdsbalans i alla beräkningsnoder. Man har i BISON bra möjligheter att modellera 

olika delar av anläggningen som pumpar, ventiler, regler- och säkerhetssystem. Friktionen mellan 

väggarna och flödet, värmeöverföringen, ångbildningen på bränslestavsväggarna mm modelleras 

med hjälp av empiriska korrelationer för att få en så verklighetsnära beskrivning som möjligt. 

Anläggningssvaret bestäms genom att iterera beräkningarna med avseende på effekt-, void- och 

temperaturfördelningarna.  

För medelkanalen beräknas globala storheter under transienten, ett litet urval av vad som beräknas 

är trycket vid in- och utlopp av härden, matarvattenflödet, effekten, HC-flödet och temperatur i 

nedre plenum. Medelkanalberäkningarna ger begynnelsevärden och randvärden för att kunna göra 

analyser på specifika patroner. Den del av BISON som gör hetkanalsanalyserna kallas SLAVE, 

och den kan användas för att beräkna MCPR för patronerna som valts ut av POLBIS. [23] 
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4 Beräkningsförutsättningar 

4.1 Driftpunkter 

Inför varje cykel görs torrkokningsanalyser i ett antal driftpunkter. Det brukar genomföras i 2 

fulleffektpunkter på F3 och 3 fulleffektpunkter på F2, samt i en deleffektpunkt. Beräkningarna har 

utgått från dessa driftpunkter där det gjorts analyser tidigare. Sedan har en parameter ändrats, 

antingen effekten eller HC-flödet. I figur 16 visas de undersökta driftpunkterna på F2 och där 

driftpunkterna 1, 10, 14 och 18 är de punkter som analyseras tidigare. Figur 17 visar analyserade 

driftpunkter på F3, där punkterna 1, 10 och 14 är de tidigare analyserade. 

Det finns ett antal fördelar med detta tillvägagångssätt. För det första så minimeras risken för att 

det introducerats något systematiskt fel i indata eller modell eftersom resultaten kan kontrolleras i 

de driftpunkter som analyserats tidigare. För det andra så kan man studera inverkan av 

flödesändringar respektive effektändringar var för sig. Detta förenklar tolkningen av resultaten 

samt jämförelse med tidigare analyser. I bilaga 1 visas de undersökta driftpunkterna i tabellform. 

 

Figur 16. Analyserade driftpunkter på F2. 
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Figur 17. Analyserade driftpunkter på F3. 

4.2 Beräkningar 

Beräkningarna har följt den metodik som finns beskriven i referens [13], med endast några få 

undantag. Alla avsteg från metodiken tas upp i detta kapitel. I så stor utsträckning som möjligt 

används samma indatafiler som vid ordinarie transientanalyser vid Forsmark. Analyserna 

genomförs för de aktuella härddesignerna för respektive cykel. Vissa av analyserna kräver dock 

förändringar i händelse- och/eller systemfiler, för de fall detta gjorts påpekas det explicit. Kapitlet 

är indelat i två delar, den första delen beskriver generellt de olika aspekter som analyserats och 

därmed förknippade förutsättningar och den andra delen beskriver metodiken samt de mer 

tekniska aspekterna av använd indata. Inför varje cykel tas det fram vilka 

beräkningsförutsättningar som analyserna ska göras på, så kallade anläggningsspecifika 

beräkningsförutsättningar eller ASBF. ASBF innehåller bland annat: 

- vilken bränsletyper som analyserats och vilken SLMCPR-gräns som ska användas. 

- driftpunkter som ska analyseras. 

- hänvisning till metodik, FSAR, händelsefiler och masterfilen 

- konservatismer i beräkningarna. 

För att kompensera för osäkerheter i beräknings- och anläggningsmodellerna ansätts 

konservatismer parametrar med osäkerhet. De konservatismer som används är de som beskrivits i 

respektive ASBF. Ett exempel på konservatismerna för F3 visas i tabell 3. Delsnabbstopp 

krediteras i analyserna, men alla villkor som enligt FSAR ska utlösa detta är ej modellerade i 

nuvarande modell av anläggningen i BISON. Till exempel när man får A-nedstyrning på grund av 

för högt neutronflöde i förhållande till HC-flöde, så leder det till delsnabbstopp i anläggningen 

men inte i modellen, vilket leder till en extra konservatism. En avvikelse i modellen som 

noterades i slutet av arbetet är att energilagren felaktigt modelleras felaktigt under H2-6.1_4. 
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Trots att de inte ska tillgodoräknas alls så kan de i modellen leverera energi i upp till en sekund. 

Nedan så följer en genomgång av hur analyserna genomförts och hur valet av indata har gjorts. 

Tabell 3. Konservatismer för F3 C25 enligt ASBF. 

Fenomen Tryckökning  HC-

flödesminskning 

Händelse  H2-1.14  H2-6.1 

Effekt  -2 %  +2 % 

Voidkoefficient (Se kap. 2.3.2.1) 

Utan föregående normering mot 

POLCA7. 

-10 % -10 % 

Carry-under  Nominellt  

0,2 vikt%  

0,3 vikt% 

Initial vattennivå  

 

Nominellt  

3,8 m.ö.h 

4,2 m.ö.h. 

Öppningstryck for impulsöppning [MPa] +2%  

(8,16; 8,52; 8,67) 

Nominellt  

(8,00; 8,35; 8,50) 

Stängningstid HTSV 0,32 s Nominell 

(0,14 s) 

Tid från signal till HC-pumpnedstyrning 0,016 s 0,016 s 

Driftläge 535  Effektreglering Effektreglering 

Driftklassad HC-pumpnedstyrning Krediteras -- 

Enkelfel Utebliven öppning av 

en avblåsningsventil i 

system 314 

Utebliven öppning 

av SS-ventil i 354 

Delsnabbstopp  Krediteras Krediteras 

4.2.1 Utbränningsberoende 

Under cykelns gång kommer MCPR att variera, detta beror till exempel på att effektfördelningen 

förändras, styrstavarna flyttas och att flödet regleras. För att studera hur mycket MCPR varierar 

under en cykel har analyser gjorts med steg om inte större än 500 EFPH under varje analyserad 

cykel. Detta avviker inte från nuvarande metodik vid fulleffekt. Vid deleffekt så brukar man 

endast analysera i två utbränningspunkter (BOC och MOC). I övrigt så krävs inga ytterligare 

förändringar av indatan för att undersöka detta beroende. Resultatet från dessa beräkningar 

presenteras i form av mått på standardavvikelse från medelvärdet under cykeln.  

4.2.2 HC-flödesberoende 

HC-flödesberoendet har studerats vid deleffekt. Utgångspunkt har varit driftpunkterna som man 

normalt brukar beräkna MCPR i (punkt 1) och sedan har analysera gjorts i ytterligare 5 

driftpunkter, vid samma effekt men med högre flöden. Härdkondenseringen i POLCA för dessa 

driftpunkter har gjorts med ändrad effekt, kylflöde och inloppstemperatur men med bibehållet 

styrstavsmönster och xenonkoncentration från grovsekvensen. Detta är en skillnad från den 

metodik som beskrivs i [13] som säger att keff ska vara samma i deleffektpunkten som vid 

fulleffektpunken, se även kapitel 4.3.1.1.  

Resultatet kommer att presenteras i form av hur MCPR varierar när HC-flödet ökas, och 

gränsvärdena är såklart beroende av bränsletyp. MCPR för hetkanalen bestämmer det lägsta ICPR 

för alla patroner av motsvarande typ. Därför är det intressant att jämföra MCPR-värdet med det 

lägsta ICPR för alla patroner av bränsletypen, minICPR. De händelser som analyserats är de mest 
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begränsande i deleffektpunkten för respektive block och cykel. För F3 så är det händelsen H2-

1.14 och för F2 så är det H2-1.3.  

4.2.3 Effektberoende 

Effektberoendet har studerats genom att jämföra gränsvärdena för driftpunkter med samma HC-

flöde, med utgångspunkt från fulleffektpunkter. De övriga driftpunkterna har en lägre initial 

effekt, och stegen mellan punkterna är som högst 5 procentenheter. Utbränningsberäkningana har 

även i dessa fall skett enligt grovsekvensen. Det har gjorts en härdkondensering per effektnivå, 

och detta har gjorts genom att behålla samma HC-flöden som i grovsekvensen, men ändra effekt 

och inloppstemperatur. Styrstavsmönstret är samma som i grovsekvensen, men 

xenonkoncentrationerna räknas ut driftpunktsspecifikt. Ändring av HC-flöde sker i BISON-

beräkningarna för att hamna i de specificerade driftpunkterna.  

4.2.4 Beroende av nedstyrningsrampen för HC-pumparna på F3 

Som tidigare beskrivits finns det fall när torrkokningsmarginalen förbättras av att ha en obruten 

nedstyrningsramp. Denna del av arbetet undersöker konsekvenserna av att ändra A/B-rampen 

samt snabbstoppsrampen till en av de ramper som undersökts i referens [8]. På grund av ett 

tryckfel så har missförstånd uppkommit om vilken lutning som gav de bästa 

torrkokningsmarginalerna. Det är en steglös ramp med lutningen 14 % (av maxvarvtal) per sekund 

som använts i dessa analyser, medan den som Westinghouse rekommenderade har lutningen 12 % 

per sekund. Detta inför en extra konservatism i beräkningarna av hur denna förändring. 

Analyserna har genomförts i samma driftpunkter som HC-flödesberoendet har beräknats för på F3 

C25, samt i två driftpunkter vid fulleffekt. Härdberäkningarna har utförts på samma sätt som 

beskrivits ovan för respektive driftpunkt.  

Modelleringen av den nya rampen krävde ändringar i SAFIR-logiken, de ändringar som gjorts 

redovisas i bilaga 4. På F1 och F2 så är nedstyrningsramper utan det initiala steget. Några analyser 

beträffande alternativ ramputformning har ej genomförts för dessa anläggningar. 

4.3 Metodik 

Det finns en utarbetad metodik för bestämning av gränsvärden för reaktorerna på Forsmark, 

referens [13]. Den begränsar sig till att: 

- gälla för globala H2-händelser. Det vill säga händelser med lokal påverkan som felaktig 

styrstavsdragning eller fallande styrstavar innefattas ej.  

- inte gälla för händelser med effektpendling som uppstår på grund av termohydraulisk 

instabilitet. 

- utgå från planerad fulleffektdrift. Den är således ej giltig vid långvarig deleffektdrift. Med 

långvarig drift menas här längre än 500 EFPH, som är lite drygt 3 veckor vid drift på 80 % 

effekt. [14] 

Syftet är att bestämma marginalerna till torrkokning så att acceptanskriteriet för kapslingens 

integritet vid H2-händeelser innehålls, och beskriver alltså hur OLMCPR ska bestämmas. I de 

anläggningsspecifika beräkningsförutsättningarna, ASBF, redovisas aktuella driftförutsättningar 

som kompletterar metodiken. Metodiken beskriver hur korrekt indata ska tas fram till BISON. 

Utöver detta så beskrivs hur man väljer ut vilka bränslepatroner som är mest sannolika för 



 

37 (54) 
 

torrkokning och hur man ska hantera patroner som suttit i härden mer än 3 år. Metodiken 

specificerar ett osäkerhetspåslag med 1 enhet (definition se 2.4.1.5) på de högsta MCPR-värdet 

vid framtagningen av OLMCPR. Detta påslag kompenserar för de skillnader som observerats 

mellan beräkningarna och TIP-körningar. [13]  

4.3.1 Indata till POLCA 

För att beräkningarna som genomförs i POLCA ska vara fysikaliskt korrekta är det ett antal 

parametrar som behöver anges. Exempel på hur en indatafil för fulleffektdrift ser ut visas i 

bilaga 2 och för deleffektdrift i bilaga 3. För det första måste man ange anläggningsspecifik data 

(SOUFIL) samt specificera aktuell driftpunkt. Styrstavsmönster (CRWDR) hämtas från 

grovsekvensen i alla analyser i denna rapport. För att driftpunkten ska beskrivas korrekt behöver 

man ange effekt (POWER), HC-flöde (FLOW), tryck i tanken (PRESS), carry-under (XCU) och 

temperatur i nedre plenum (TLOWP). Koncentrationerna av olika isotoper hämtas från drift enligt 

grovsekvensen, alltså från fulleffektsdrift. Speciellt gäller att xenonhalten hålls kvar från 

fulleffekt, vilket motsvarar att händelsen inträffar strax efter nedstyrningen till deleffekt.  

4.3.1.1 Styrstavsmönstret  

Styrstavsmönstret har inte ändrats från grovsekvensens i de nya driftpunkterna, vilket betyder att 

keff avviker en del från ett. För F3 varierar det vid analyserna på 81.3 % mellan 1,0005 vid 

8 000 kg/s HC-flöde, till 0,997 vid 6 500 kg/s, dessa värden är jämförda i BOC. Driftpunkten är 

inte helt i jämvikt, men skillnaderna är så små att den introducerade osäkerheten bedöms vara 

liten i förhållande till den totala osäkerheten i resultaten. Grovsekvensen är anpassad för 

normaldrift vid 109,3 % effekt och 12 100 kg/s HC-flöde på F3. Vid denna driftpunkt är keff lika 

med 1,000 i BOC. Vid effekten 95 % så har keff ökat till 1,005 i BOC. Ökningen är alltså 10 

gånger större än ökningen vid analyserna på 81,3 % effekt. Indatan ger således en driftpunkt som 

avviker mer från jämviktsläget. Resultaten från analyserna när effekten varieras bedöms dock 

beskriva händelseutvecklingen och trenderna för torrkokningsgränserna korrekt. För att få 

tillförlitligare belopp på exakta gränsvärden behöver beräkningarna genomföras med korrigerad 

styrstavssekvens. För F2 gäller samma resultat gällande styrstavsmönstrets påverkan på resultatet 

som för F3. 

4.3.1.2 Effekt, HC-flöde och carry-under 

Effekt och flöde väljs helt enkelt beroende på driftpunkten. Effekten anges i procent av nominell 

effekt, och HC-flödet i enheten kg/s.  Den nominella effekten är den som kraftverket byggdes för. 

Under årens lopp har effekthöjande åtgärder gjorts varför maxeffekten är större än 100 %. Carry-

under är den andel ånga som återförs till nedre plenum via fallspalten, nominellt ansätts den till 

0,3 % vid F3. Eventuella korrektioner på grund av konservatism görs i indatan till BISON.  

4.3.1.3 Temperatur i nedre plenum 

Tabell 4 redovisar en jämförelse mellan indata som använts för POLCA vid effekten 81,3 % på F3 

med BISON:s beräknade värden. Indata till POLCA är bestämd med en linjär ökning på lite drygt 

0,18 °C per 100 kg/s. Detta för att ha samma temperaturdifferens mellan beräkningsprogrammen i 

start- och slutpunkterna. Temperaturen vid 6 500 kg/s har hämtats från ASBF. Samma princip har 

använts på F2, där temperaturen har ökats med ca 0,26 °C per 100 kg/s HC-flöde. 
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Tabell 4. Vattentemperatur i nedre plenum vid 81,3 % på F3. 

  

I fallen på F3 då effekten varieras ges indata till POLCA vid ett HC-flöde på 12 200 kg/s, medan 

BISON-beräkningarna görs för flödena 12 100 kg/s och 13 100kg/s. Tabell 5 redovisar en 

jämförelse mellan indatan som använts för POLCA med BISON:s beräknade värden vid 

12 100 kg/s. Differensen ligger mellan 0,2-0,3 °C för alla fall. Vid analyserna av effektberoendet 

på F2 så ligger motsvarande differens i temperaturen mellan 0,1 och 0,3 °C. 

Tabell 5. Jämförelse av vattentemperatur i nedre plenum mellan BISON och POLCA på F3. 

 

 

HC-flöde (kg/s) Indata till POLCA (°C) Beräknad i BISON (°C) Differens (°C) 

6500 272,00 270,97 1,03 

6800 272,55 271,63 0,92 

7000 272,91 272,03 0,88 

7200 273,28 272,42 0,86 

7500 273,83 272,95 0,88 

8000 274,74 273,75 0,99 

Effekt (%) Indata till POLCA (°C) Beräknad i BISON (°C) Differens (°C) 

109,3 276,9 276,7 0,2 

105,0 277,1 276,8 0,3 

100,0 277,4 277,1 0,3 

95,0 277,7 277,4 0,3 
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5 Resultat 

5.1 Forsmark 3 

Det är fyra olika beroenden som analyserats, och dessa presenteras i varsitt delkapitel. De 

driftpunkter som använts vid analyserna ses i figur 17, och finns även presenterade i tabellform i 

bilaga 1. 

5.1.1 Utbränningsberoende 

I cykelnära transientanalyser så är det många faktorer som spelar in och påverkar 

torrkokningsgränsen. Bränslet utarmas och man behöver dra ut styrstavar och reglera HC-flödet 

för att kompensera så man ligger på rätt effekt. Detta förändrar bland annat neutronflödet och 

kylflödet i reaktorn och ger generellt upphov till att torrkokningsgränserna ändras. Förändringarna 

är dock ofta små eftersom händelseutvecklingen är väldigt likt för en given inledande händelse 

under hela cykeln. För driftpunkt 1 (81,3 % effekt och HC-flöde på 6 500 kg/s) så är 

händelseförloppet väldigt lika under hela cykeln vid transienten H2-1.14, och därför är denna 

driftpunkt ej särskilt beroende av utbränningsgrad. Figur 18 visar detta för de aktuella 

bränsletyperna för cykel 25.  
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Figur 18. Utbränningsberoende för punkt 1 på F3 C25 för H2-1.14. 

Ett annat exempel på utbränningsberoende redovisas i figur 19, där resultatet för motsvarande 

beräkningar för driftpunkt 3 visas. MCPR varierar här kraftigt med utbränningen. Efter drygt 

halva cykeln sker ett steg på 10-20 enheter av MCPR som syns tydligt i figuren. 
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Figur 19. Utbränningsberoendet för punkt 3 på F3 C25 för H2-1.14. 

I tabell 6 framgår att variationerna i MCPR för den begränsande deleffekthändelsen är liten i 

majoriteten av fallen. Standardavvikelsen beror på bränsletyp men är som mest 3 enheter under 

cykel 25, förutom vid HC-flödena 6 800 respektive 7 000 kg/s. Anledningen till att det blir större 

variationer för dessa flöden beror på en tröskeleffekt som inträffar under cykeln, det vill säga 

händelseförloppen skiljer sig åt och det ger i detta fall stora skillnader för torrkokningsgränsen. 

Bortsett från flödet 7 000 kg/s så var standardavvikelsen som mest 1 enhet under cykel 24. Cykel 

24 var dock betydligt kortare än cykel 25 vilket inverkar på resultatet. Vid flödet 7 000 kg/s så 

syntes även i cykel 24 en stor förändring av MCPR under cykeln. Tröskeleffekter kan vara lätt att 

missa om man endast tittar i ett fåtal utbränningspunkter.  

Tabell 6. Standardavvikelse för MCPR under C25 på F3 vid H2-1.14 (81,3 % effekt). 

HC-flöde (kg/s) Atrium 10B GE14 GNF2 GNF2-Demo with defender

6500 0,01 0,01 0,02 0,01

6800 0,06 0,08 0,11 0,10

7000 0,08 0,10 0,13 0,12

7200 0,01 0,01 0,03 0,02

7500 0,01 0,01 0,03 0,02

8000 0,01 0,01 0,03 0,02  

Vid fulleffekt så var standardavvikelsen under cyklerna 24 och 25 mellan 1 och 2 enheter för den 

begränsande händelsen oberoende av bränsletyp, se tabell 7 och tabell 8.  
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Tabell 7. Standardavvikelse för MCPR under C24 på F3 vid H2-6.1_4 (109,3 % effekt). 

HC-flöde (kg/s) Atrium 10B GE14 GNF2 GNF2-Demo with defender

12100 0,02 0,01 0,00 0,01

13100 0,02 0,01 0,00 0,01  

Tabell 8. Standardavvikelse för MCPR under C25 på F3 vid H2-6.1_4 (109,3 % effekt). 

HC-flöde (kg/s) Atrium 10B GE14 GNF2 GNF2-Demo with defender

12100 0,02 0,01 0,02 0,01

13100 0,02 0,01 0,02 0,02  

5.1.2 HC-flödesberoende (deleffekt) 

Parameterstudie av hur HC-flödet inverkar på MCPR vid kortvarig deleffektdrift. Figur 20 

redovisas resultaten för varje bränsletyp för sig. De operativa driftgränser (OLMCPR) som är 

framtagna vid tidigare CT-analyser i referens [1] redovisas i figur 20 som en blå streckad linje. 

För HC-flödena 6 800 och 7 000 kg/s får man mycket högre torrkokningsgräns än för de övriga 

driftpunkterna. Det beror på att en driftklassad och en säkerhetsklassad nedstyrningen av HC-

pumparna överlappar varandra, och att båda dessa ramper inleds med ett moment steg. På grund 

av steget i nedstyrningsramperna minskas flödet genom härden ovanligt fort och 

torrkokningsgränsen blir därför hög.  

För driftpunkt 4, 5 och 6 är skillnaderna i MCPR mycket små, inom 1 enhets avvikelse. minICPR 

är den lägsta stationära torrkokningskvoten för alla patroner av den aktuella bränsletypen, sett 

över hela cykeln. När man designar härden så används ett utbränningsoberoende gränsvärde. Det 

högsta gränsvärdet för alla patroner av samma bränsletyp sätter gränsen för alla patroner av den 

bränsletypen. Med andra ord så är minICPR det största MCPR-värdet som härden är designad att 

klara, för att uppfylla acceptanskriteriet vid H2-händelser. För två bränsletyper, GE14 och GNF2-

Demo with defender, så överskrids denna gräns vid HC-flödena 6 800 och 7 000 kg/s, se figur 20. 
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Figur 20. HC-flödesberoendet för F3 C25 vid 81,3 % effekt. 

Tabell 9 redovisar de viktigaste resultaten, driftpunkt 3 är den mest begränsande. CPR-straffet 

från de dubbla ramperna slår hårdast mot bränslet GNF2-demo with defender där MCPR ökar med 

mer än 20 enheter. Det finns dock endast 4 stycken bränslepatroner av denna typ i härden. Det 

betyder att det är svårt att dra generella slutsatser gällande denna bränsletyp, då förutsättningarna 

skiljer sig mycket åt från en jämviktshärd innehållande endast denna bränsletyp.  För GE14 blir 

det en ökning med 15 enheter. Då det finns över 340 patroner av denna typ i härden, och varav 

somliga är nyligen insatta, så borde detta resultat väl spegla hur bränslet uppför sig. 

GE14-patroner finns representerade överallt i härden och med varierande utbränningsgrad.   

Tabell 9. HC-flödesberoende för F3 C25 – viktigaste resultaten 

Atrium 10B GE14 GNF2 GNF2-Demo with defender

OLMCPR [1] 1,36 1,44 1,48 1,50

Driftpunkt 1

MCPR 1,36 1,45 1,49 1,51

minICPR 1,80 1,51 2,03 1,58

Driftpunkt 3

MCPR 1,50 1,59 1,68 1,73

minICPR 1,87 1,57 2,14 1,66
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5.1.3 Effektberoende (fulleffekt) 

Händelsen som analyserats är den mest begränsande vid fulleffekt, H2-6.1_4. MCPR ökar några 

få enheter när effekten sänks från fulleffekt, detta kompenseras dock av att den stationära 

torrkokningskvoten (ICPR) ökar fortare. Generellt så ökar marginalen till torrkokning när effekten 

minskar, med några får undantag. Figur 21 redovisar den minsta marginalen som den mest 

begränsande patronen beräknas ha vid flöde på 13 100 kg/s, det vill säga i driftpunkterna 11-14. 

Driftpunkterna vid 13 100 kg/s är mer begränsande än de vid 12 100 kg/s.  

DeltaCPRbränsletyp k = (minICPR för patronerna av typ k) – (MCPR för patronerna av typ k) 
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Figur 21. Effektberoendet för H2-6.1_4 på F23 C25 vid HC-flöde på 13 100kg/s. 

Osäkerheter i dessa beräkningar: 

- Samma händelsefil för H2-6.1_4 som använts vid ordinarie analyser vid F3 för de senaste 

cyklerna har använts. Denna krediterar dock felaktigt energilagren under en viss tid trots att de 

inte ska krediteras alls vid denna händelse.  

- För alla analyspunkter har grovsekvensens styrstavsmönster använts. Detta innebär att keff är 

stor (upp till 1,005) för de lägsta effekterna, speciellt i början på cykeln. Modellen är alltså inte 

i jämvikt vid denna driftpunkt. 

- Vid valideringar på F3 vid 106 % och 50 % reaktoreffekt har man sett avvikelser i hur BISON 

modellerar/initierar högtrycksreglerventilerna (system 597). [24] [25] 
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5.1.4 Beroende av nedstyrningsrampen för HC-pumparna 

5.1.4.1 Deleffekt, driftpunkterna 1-6. 

Som redan påpekats beror det stora straffet på MCPR vid punkt 2 och 3 på att man får både en 

driftklassad och en säkerhetsklassad nedstyrning tätt på varandra. Detta resulterar i att 

minimumvarvtal erhålls väldigt snabbt, vilket även leder till en snabb reduktion i neutronflödet. 

Den termiska trögheten i bränslestavarna resulterar i att det är mycket värme som behöver ledas 

bort i förhållande till det erhållna kylflödet.  

Som framgår av figur 19 ovan så kan cykel 25 delas in i två intervall för driftpunkt 3. Fram till 

utbränningen 6 500 EFPH utgör en grupp och från och med 7 000 EFPH den andra. I båda fallen 

så utlöses snabbstopp på grund av för högt tryck i tanken (SS5) efter 4,5 sekunder. I den första 

gruppen inträffar snabbstoppet i princip samtidigt som en driftklassad A-nedstyrning. Det blir dels 

ett steg på 10 procentenheter av maximala varvtal från den driftklassade nedstyrningen och 

ytterligare ett på cirka 10 % på grund av snabbstoppet. I den andra gruppen så har dock redan en 

A-nedstyrning hunnit styra ned pumparna till minimumvarvtal innan snabbstoppet initieras. I figur 

22 visas skillnaderna i pumphastighet för de två olika fallen.  

 

Figur 22. Relativ pumphastighet för punkt 3 under H2-1.14 på F3 C25. 

Beräkningar har genomförts där ramperna har förändrats så att de ej innehåller något momentant 

steg. I figur 23 visas resultaten från analyserna med de alternativa ramperna i driftpunkterna 1-6 

för bränsletypen GNF2-demo with defender, för de övriga bränsletyperna är resultaten analoga. 

”MCPR: Oförändrade ramper” är beräknade med dagens A/B- och SS-ramper, och är alltså 

samma som redovisades i kapitel 5.1.2. Genom att ändra A/B-nedstyrningsrampen så att den ej 

innehåller något initialt momentant steg, och sätta lutningen till 14 % (av maxvarvtal) per sekund 

erhålls en reduktion i MCPR för de lägre flödena. Resultatet av det visas i serien ”MCPR: Ändrad 

A/B-ramp”, serien sammanfaller med den förra då flödet är 7200 kg/s eller större, eftersom ingen 

A/B-nedstyrning hinner ske innan snabbstoppet initieras. Låter man snabbstoppsnedstyrningen 

också vara steglös kan torrkokningsgränsen förbättras ytterligare, vilket ses i serien ”MCPR: 
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Ändrade A/B- och SS-ramper”. Denna ändring påverkar ej driftpunkt 1 eftersom A-nedstyrning 

hinner ta ned pumparna på minvarvtal innan snabbstoppet sker. För de övriga 

deleffektdriftpunkterna så minskar den steglösa SS-rampen MCPR med ytterligare 5 till 10 

enheter jämfört med att bara ändra A/B-rampen. Det är värt att notera att oavsett vilken av dessa 

ramputformningar som väljs, så ligger inte den mest begränsande driftpunkten för denna händelse 

på den sneda begränsningslinjen av driftområdet. Vidare så leder denna förbättring av MCPR för 

H2-1.14 till att andra händelserna kan bli mer begränsande istället, detta är ej utrett här. För 

deleffektdrift har det sammanfattningsvis endast observerats fördelar med ändrad 

ramputformning.  
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Figur 23. Rampberoendet vid H2-1.14 för GNF2-demo with defender på F3 C25. 

5.1.4.2 Fulleffekt, punkt 10 och 14. 

Vid fulleffektsdrift på F3 så är den begränsade händelsen H2-6.1_4, Bortfall av yttre nät med 

misslyckad övergång till husturbindrift (utan fungerande energilager). HC-pumparna får ej någon 

effektmatning i detta scenario. Det medför att de kommer rulla ut med egen tröghet och 

förändringar i nedstyrningsramperna kommer ej att påverka händelseförloppet.  

Om energilagren kan krediteras så är istället den begränsande händelsen H2-1.14, Obefogad 

stängning av två ångskalventiler. Rampförändringarnas påverkan på torrkokningsgränsen vid 

fulleffekt har därför analyserats för H2-1.14, vid HC-flöden på 12 100 respektive 13 100 kg/s. 

Tryckökningen som uppstår i reaktortanken leder till ökad reaktoreffekt, på grund av minskad 

void. Denna effektökning gör att effekten kommer väldigt nära gränslinjen på 136 % reaktoreffekt 

som leder till direkt snabbstopp, SS12/SS14. Om effektregleringen lyckas hålla reaktorn under 
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denna gräns kommer tryckökningen efter några sekunder leda till att snabbstopp istället utlöses på 

grund av för högt tryck, SS5.  

Med den utformning som det är idag så blir det snabbstopp på SS5 ganska sent i transienten. 

Ändring i den driftklassade A/B-rampen leder även det till att det är tryckökningen som utlöser 

snabbstoppet, MCPR ökar med 1-3 enheter. Med en ändrad A/B- och snabbstoppsramp så 

överksrids136 % effekt tidigt i transienten, och ett snabbstopp initieras. Denna tröskeleffekt leder 

till att MCPR minskas kraftigt. 

Rampberoendet redovisas i figur 12 och 13 för HC-flöde på 13 100 kg/s respektive 12 100 kg/s. 

Ingen ramputformning gör att OLMCPR överskrids och därmed leder inte denna ändring av 

nedstyrningsramperna till att det krävs högre gränser. 
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Figur 24. Rampberoendet vid 109,3 % effekt och 13 100 kg/s HC-flöde för H2-1.14 på F3 C25. 
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Figur 25. Rampberoendet vid 109,3 % effekt och 12 100 kg/s HC-flöde för H2-1.14 på F3 C25. 

5.2 Forsmark 2 

Alla analyser har skett på cykel 28b på Forsmark 2, men eftersom Forsmark 1 och 2 är mycket 

lika efter RA10 är resultaten även relevanta för F1. Analyserna har skett på de händelser som är 

mest begränsande vid deleffekt respektive fulleffekt. Eftersom Forsmark 1 och 2 inte har något 

steg i sina nedstyrningsramper så undersöks ej några fall med förändrade ramper. I de analyser 

som sker inför varje cykel så analyseras händelserna i driftpunkter på den sneda och den övre 

begränsningslinjen, närmare bestämt i de punkter som kallas 1, 10, 14 och 18 i figur 16. Alla 

analyserade driftpunkterna är inlagda i driftområdet i figur 16, värden kan även ses i bilaga 1. 

5.2.1 Utbränningsberoende 

I figur 26 visas MCPR för händelsen H2-1.3 under hela cykeln för driftpunkt 1, liknande resultat 

gällde för punkterna 2-6. För alla tre bränsletyper gäller att MCPR ligger stabilt och har en 

standardavvikelse på 1 enhet oberoende av bränsletyp, se tabell 10. Det är god marginal mellan 

MCPR och ICPR.  
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Tabell 10. Standardavvikelse för MCPR under cykel 28b på F2 för H2-1.3 (82% effekt).  

HC-flöde (kg/s) Atrium 10B-ny GE14 Atrim 10XM

5250 0,01 0,01 0,01

5750 0,01 0,01 0,01

6250 0,01 0,01 0,01

6750 0,01 0,01 0,01

7250 0,01 0,01 0,01

7750 0,01 0,01 0,01  

Vid fulleffekt så var variationerna lite större. Standardavvikelsen är dock aldrig större än 2 

enheter för någon bränsletyp.  

Tabell 11. Standardavvikelse för MCPR under C28b för H2-6.1_4 vid HC-flöde (effekt 108%) 

HC-flöde (kg(s) Atrium 10B-ny GE14 Atrim 10XM

9250 0,02 0,01 0,01

10500 0,02 0,01 0,01

12000 0,02 0,01 0,02  
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Figur 26. Utbränningsberoendet för H2-1.3 i driftpunkt 1 på F2 C28b. 

5.2.2 HC-flödesberoende (deleffekt) 

Ingen tröskeleffekt har observerats med ökat HC-flöde. minICPR ökar med ökat flöde och MCPR 

minskar med ökat flöde, båda effekterna bidrar till bättre marginaler till torrkokning. För alla 

studerade driftpunkter så ligger MCPR under det operativa gränsvärdet som interpolerats fram 

mellan driftpunkterna 1 och 10. Resultatet redovisas i figuren nedan för den begränsande 

händelsen H2-1.3.  
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Figur 27. HC-flödesberoendet för händelsen H2-1.3 på F2 C28b. 

5.2.3 Effektberoende (fulleffekt) 

Händelsen som analyserats är den mest begränsande vid fulleffektdrift, H2-6.1_4. När den 

termiska effekten minskar från fulleffekt 108 % till 95 % och flödet hålls konstant på 12 000 kg/s 

så ökar MCPR några enheter, såväl ICPR som minICPR ökar dock fortare än MCPR. Detta bidrar 

till att marginalen för torrkokning ökar när effekten sänks nära fulleffekt, vilket framgår av figur 

28. 
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Figur 28. Effektberoende för H2-6.1_4 på F2 C28b vid 12 000 kg/s. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Beräkningarna av MCPR i BISON har en osäkerhet på 1 enhet, vilket ligger i nivå med 

standardavvikelsen för MCPR under en cykel och har därför inte särskilt stor inverkan på 

resultatet. Två faktorer som potentiellt kan ge stora avvikelser är felaktigheter i modell och/eller 

indata. Modellen av anläggningen är samma som används vid ordinarie analyser, med undantag 

för ändringen av ramperna för HC-pumparna i de aktuella analyserna. En skillnad mellan 

modellen som används vid torrkokningsanalyser och hur systemen är implementerade i 

verkligheten har identifierats för Forsmark 3. Delsnabbstopp utlöses vid initierad A-nedstyrning 

av HC-pumparna på grund av för högt neutronflöde i förhållande till effekt, det vill säga när 

linjerna F6/F7 passeras i figur 17 för filtrerad respektive ofiltrerad signal. Detta är inte ett 

utlösande villkor för delsnabbstopp i modellen i BISON, att inte kreditera sig delsnabbstopp leder 

dock till ett konservativt resultat.  

Resultaten stämmer bra överens med tidigare erfarenheter. För Forsmark 2 är de mest 

begränsande driftpunkterna ur torrkokningssynpunkt på begränsningslinjen, när man går in i 

området så ökar marginalerna till torrkokning. För Forsmark 3 så finns det fall då MCPR är större 

inne i driftområdet än på gränsen. För händelsen H2-1.14 vid analyser kring 80 % effekt så är 

MCPR större en bit i området för alla de ramputformningar som studerats. Att ändra från en 

bruten till en rak ramp sänker gränsvärdet mycket men det leder inte nödvändigtvis till att den 

mest begränsande driftpunkten ligger på den sneda begränsningslinjen. 

De största förbättringarna vid ändrade ramper sågs för bränslet GNF2-demo med defender, men 

dessa värden kan vara lite missvisande. Beräkningarna har genomförts för en blandhärd och 

endast 4 av de 700 bränslepatronerna i härden var av denna typ. Resultatet för GE14 är nog mer 

representativt för sin bränsletyp då det fanns drygt 300 patroner av denna typ i härden, och det har 

laddats med nya GE14-patroner under revisionen. Atrium 10B finns det också drygt 300 stycken 

patroner av. Många av dessa har suttit i härden en tid och är företrädelsevis i härdens yttre delar, 

och har därför höga ICPR-värden och god marginal till MCPR. Det betyder också att många man 

behöver iterera flera gånger för att få fram MCPR vilket leder till lite större osäkerhet i resultatet.  

Förutom placering i härden och patronernas ålder kan skillnader i resultat bero på att olika 

korrelationer används för att beräkna MCPR för olika bränsletyper. Korrelationerna för 

GE14/GNF2/GNF2-Demo med defender är känsliga för snabba förändringar i HC-flödet vilket 

verkligen är aktuellt i de fall som har presenterats i denna rapport. En ny korrelation är framtagen 

av leverantören som är mindre känslig för denna effekt, något som eventuellt kan sänka OLMCPR 

med några enheter för transinter med snabba förändringar i HC-flödet.  

6.1 Forsmark 3 

Vid ordinarie analyser vid deleffekt, i en driftpunkt på begränsningslinjen, missar man effekten av 

dubbla nedstyrningsramper. Detta kan åtgärdas genom att byta analysmetodik och göra 

torrkokningsanalyser i fler driftpunkter, och även inne i driftområdet. Att ändra reglersystemen så 

att ramperna blir raka kommer kraftigt att minska MCPR för händelsen H2-1.14 i 

deleffektdriftpunkterna och är därför ett intressant alternativ. Dock så kommer denna åtgärd ej att 

förflytta den mest begränsande driftpunkten ut på begränsningslinjen.med nackdelen är att det 

även krävs åtgärder inom tryckavsäkringssystemet för att innehålla RCPBs integritet. För- och 

nackdelar av att ändra ramperna har undersökts inom EFFE.  
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En liten ändring i effekt från fulleffekt har inte setts leda till försämring i marginalen till 

torrkokning. Om man under en längre tid ligger på sänkt effekt bör en fullständig CT-analys göras 

för denna drift. 

 För att inte missa tröskeleffekter som är utbränningsberoende så bör analyser alltid ske vid ett 

flertal utbränningspunkter, även vid deleffekt. Förslagsvis används samma intervall som vid 

fulleffekt, det vill säga 500 EFPH. 

6.2 Forsmark 2 

Deleffektanalyserna visar att det är driftpunkterna på den sneda begränsningslinjen som är mest 

begränsande vid deleffekt. Dessa punkter har högst MCPR och lägst ICPR, vilket ger den minsta 

marginalen. Ingen tröskeleffekt har observerats för Forsmark 2 som motiverar att analyserna 

måste ske i fler punkter än BOC och MOC. Det kan dock anses som mer konsekvent att 

genomföra analyser med samma utbränningsintervall som vid fulleffekt, på samma sätt som 

rekommenderas för Forsmark 3. 
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Bilaga 1 Undersökta driftpunkter 

Tabell 12. Bilaga 1 Analyserade driftpunkter på F3. 

Nr HC-flöde (kg/s) Effekt (%)

1 6500 81.3

2 6800 81.3

3 7000 81.3

4 7200 81.3

5 7500 81.3

6 8000 81.3

7 12100 95

8 12100 100

9 12100 105

10 12100 109.3

11 13100 95

12 13100 100

13 13100 105

14 13100 109.3  

Tabell 13. Bilaga 1 Undersökta driftpunkter på F2. 

Nr HC-flöde (kg/s) Effekt (%)

1 5250 82

2 5750 82

3 6250 82

4 6750 82

5 7250 82

6 7750 82

7 9500 95

8 9500 100

9 9500 105

10 9500 108

11 10500 95

12 10500 100

13 10500 105

14 10500 108

15 12000 95

16 12000 100

17 12000 105

18 12000 108  
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Bilaga 2 Indatafil till POLCA för fulleffektdrift 

Sökväg: /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/polca/bis-comp.txt 

 

TITLE   Power step 1: 0 EFPH 

SOUFIL  /cm/f3/c25/pol/source.txt 

PRIFIL  print.txt 

IDENT   F3 

OPTION  POWER,TLOWP,CBH 

PRINT   KEYPAR,SUMARY=7 

SYMME   1 

SUMFIL  sum.dat = RESET 

INIT    dist/boc25.dat = HISTORY,BASIC 

INIT    dist/0200.dat = CRWDR 

SAVE    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/0/dist1.dat = 

HISTORY,BASIC,BISON,XENON 

POWER   109.3 

FLOW    12200.0 

TLOWP   276.9 

PRESS   70.0 

XCU     0.3 

TITLE   Power step 2: 0 EFPH 

OPTION  POWER,TLOWP,CBH,HOLDXE 

INIT    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/0/dist1.dat = 

HISTORY,BASIC,XENON,IODINE 

SAVE    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/0/dist2.dat = 

HISTORY,BASIC,BISON,XENON 

POWER   109.3 

FLOW    12700 

TLOWP   276.9 

PRESS   70.0 

XCU     0.3 

… 
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Bilaga 3 Indatafil till POLCA för deleffektdrift 

Sökväg:/bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/polca/bis-comp-del-Xe-2.txt 

 

TITLE   Power step 1: 0 EFPH 

SOUFIL  /cm/f3/c25/pol/source.txt 

PRIFIL  print-del-Xe-2.txt 

IDENT   F3 

OPTION  POWER,TLOWP,CBH,HOLDXE 

PRINT   KEYPAR,SUMARY=7 

SYMME   1 

SUMFIL  sum-del-Xe-2.dat = RESET 

INIT    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/0/dist1.dat = 

HISTORY,BASIC,XENON 

INIT    dist_Xe/0200.dat = CRWDR 

SAVE    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/flow_6500_Xe/0/dist1.dat 

= HISTORY,BASIC,BISON,XENON 

POWER   81.3 

FLOW    6500.0 

TLOWP   272.0 

PRESS   70.0 

XCU     0.3 

TITLE   Power step 2: 0 EFPH 

OPTION  POWER,TLOWP,CBH,HOLDXE 

INIT    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/flow_6500_Xe/0/dist1.dat 

= HISTORY,BASIC,XENON,IODINE 

SAVE    /bison/ct/f3/c25/bb/bb.9yntest2.090911/cycle/flow_6500_Xe/0/dist2.dat 

= HISTORY,BASIC,BISON,XENON 

POWER   81.3 

FLOW    7000.0 

TLOWP   272.0 

PRESS   70.0 

XCU     0.3 

…
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Bilaga 4 Ändringar av nedstyrningsramper på F3 

För att modellera reglersystem i BISON används SAFIR. Det finns inbyggt logiska komponenter 

(AND, OR, MAX mm), funktioner, möjlighet att derivera/integrera/fördröja signaler osv. 

Fördefinierade makron finns, som till exempel för att göra en ramp, men man kan även definiera 

egna makron. Utsignalen från rampfunktionen försöker följa en insignal så gott den kan, rampen 

har en del egenskaper som begränsar utsignalen. 

- Max- och minvärde för utsignalen. 

- Maximal lutning som kan vara olika vid ökning och minskning. 

- Momentant steg om förändringen i insignal är större än vad maximala lutningen tillåter. Kan 

vara olika för ökning och minskning. 

För att ändra A/B-nedstyrningsrampen har följande ändring i indata till modellen för 

frekvensomformaren (system 649) gjorts. Värdena efter utropstecknet visar vad som nu används.  

SIGNAL 

  649AUT_PSLP = 14 ! 8.3 Uppstyrningshastighet för ledvärde. 

  649AUT_NSLP = 14 ! 8.3 Nedstyrningshastighet för ledvärde. 

  649A_NSTP = 0 ! 10 Inget momentant steg vid A/B-nedstyrning. 

  649A_NSLP = 14 ! 8.85 Maximal lutning vid A/B-nedstyrning.  

END 

Utöver detta så har även vissa förändringar i signallogiken varit nödvändigt för att få en steglös 

ramp. Ledvärdet från system 649 baseras på en filtrerad signal (tidskonstant på ca. 9 sekunder). 

Då en A-, B- eller C-nedstyrning initieras så kopplas den filtrerade signalen bort och ledvärdet 

bygger på en ofiltrerad signal. Om system 535 (som ger insignal till 649) ligger i effektregler läge 

kan det skilja mycket mellan den ofiltrerade och den filtrerade signalen för varvtalsbörvärdet. Det 

betyder att även om rampen är utan initialt steg, så kan omkopplingen från filtrerad till ofiltrerad 

signal ge ett sådant. Därför har följande förändringar gjorts i makrot ”F3_APC ” i modellen för 

system 649.  

Före (M:\bison\inp\f3\plant\system\649\649.040917): 

    LOWP1 <INST>LVLPF 

       IN = <INST>RAMPAT_LV 

       K = <LPF_K> 

       T = <LPF_T> 

       CF = <INST>FOLJNING 

       F = <INST>RAMPAT_LV 

       MAX = <MAX_UTST> 

       MIN = <MIN_UTST> 

       OUT = <INST>LVLPF 

       TS  = <TSAMPL> 

    END 

 

Efter (M:\bison\ct\f3\c25\bb\bb.9yn_analys.090928\master\649.9yn.091209): 

    MIN <INST>AC_MIN 

       IN1 = <INST>ARAMP2 

       IN2 = <INST>CRAMP 

       OUT = <INST>AC_MIN 

       TS  = <TSAMPL> 

    END 

    LOWP1 <INST>LVLPF 

       IN = <INST>RAMPAT_LV 

       K = <LPF_K> 

       T = <LPF_T> 

       CF = <INST>FOLJNING 
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       F = <INST>AC_MIN 

       MAX = <MAX_UTST> 

       MIN = <MIN_UTST> 

       OUT = <INST>LVLPF 

       TS  = <TSAMPL> 

    END 

För att ändra rampen krävdes en förändring i masterfilen, för att införa den nya modellen för 649 

(M:\bison\ct\f3\c25\bb\bb.9yn_analys.090928\master\master_rampB.txt). I övrigt var det inga 

förändringar av indatafiler. Resultatet av denna förändring visas i figur 29, där en A-nedstyrning 

initieras på grund av för högt filtrerat neutronflöde i förhållande till effekt (linje F6 i figur 2). 

Eftersom driftpunkten har ett lågt HC-flöde så är varvtalet på pumparna kring 50%, och det 

momentana steget leder därför nästan hela vägen ned till minvarvtal i den nuvarande 

utformningen av rampen. I just detta fall ledde förändringen till att MCPR minskade med 8-15 

enheter, beroende på bränsletyp. 

0 1 2 3 4 5 6
0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

Tid (s)

R
e

la
ti
v
t 
p

u
m

p
v
a

rv
ta

l

Nedstyrning vid H2-1.14 i driftpunkt 81.3% och 6500kg/s.
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Figur 29. Bilaga 4 A-nedstyrning i BOC under H2-1.14  på F3 i driftpunkt 1. 

För att ändra SS-rampen så behövdes endast ändringar i signallogiken göras. Dessa förändringar i 

inlagda i den masterfil som användes, i övrigt var det inga förändringar av indatafiler 

(M:\bison\ct\f3\c25\bb\bb.9yn_analys.090928\master\master_rampSSAB.txt). 

 

SIGNAL 

  649LL_SS_steg1 = 0.0      ! Relativt stoppvärde av steg 1 i SS-rampen 

  649V_SS_steg1  = 14.0     ! Lutning på steg 1 

  649D_SSlutn    = 1.e6     ! Ingen omkoppling till steg 2  

END 

I figur 30 redovisas hur de olika fallen kan skilja sig åt, när det blir dubbla ramper tätt på 

varandra. Med nuvarande ramper så tas varvtalet ned till minimum nästan i princip på några 

tiondelar av en sekund. Genom att bara ändra A/B-rampen så fås endast ett steg, halva 
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reduktionen sker momentant och halva med hjälp av lutning på 8.85% per sekund. Hela 

nedstyrningen tar drygt en sekund. Om man ändrar båda ramperna så fås en nedstyrning utan steg 

som tar dryg en sekund, och som inte har det initiala steget.  
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Nedstyrning vid H2-1.14 i driftpunkt 81.3% och 7000kg/s.
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Figur 30. Bilaga 4 A-nedstyrning tätt följd av SS i BOC under H2-1.14 på F3 i driftpunkt 3. 

I tabell 14 redovisas hur torrkokningsgränsvärdet minskade, skillnaden mellan nuvarande ramper 

och att ändra alla både SS- och A/B-ramperna ligger på 19-32 enheter (beroende på bränsletyp). 

Tabell 14. Bilaga 4 MCPR för händelsen H2-1.14 i BOC i driftpunkt 3  på F3 C25. 

Atrium-10B GE14 GNF2 GNF2- Demo with defender

Nuvarande 1,44 1,54 1,65 1,66

Ändrad A/B 1,31 1,36 1,44 1,44

Ändrad SS och A/B 1,25 1,29 1,35 1,34  
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Bilaga 5 Viktiga termer och förkortningar 

Termerna och förkortningarna i denna rapport följer definitionerna av begrepp och förkortningar 

som finns nämnda i FSAR kapitel 1.3. De viktigaste begreppen och förkortningarna i denna 

rapport är: 

BOC   Startpunkten i en utbränningscykel (eng. Beginning of cycle) 

Coast-down  Drift vid slutet av cykeln, med mycket utbränt bränsle. 

CPR Critical Power Ratio: Torrkokningskvoten indikerar hur långt man har till 

den kritiska effekten. 

Driftområde Området som spänns upp av tillåtna kombinationerna av effekt och HC-

flöde.  

Driftpunkt Definieras som en specifik kombination av effekt och HC-flöde. 

EFFE   Effekthöjningsprjoktet för Forsmark 3 

EFPH Effective Full Power Hours: Utbränningsgrad räknat i effektiva 

fulleffekttimmar. 

Fissionsraten Antalet fissioner per volymenhet per sekund. 

FSAR Säkerhetsrapport som utgör en viktig del av de tillståndsgrundande 

dokumenten för att redovisa att de kravs som ställs på anläggningen är 

uppfyllda för ansvarig myndighet. Dokumentet används även som en 

referenshandling för personal på kraftverket och utgör en samlad 

beskrivning av hela anläggningen.  

H2-händelse  Händelser som kan förväntas ske någon gång under en reaktors livslängd.  

HC-pump  Huvudcirkulationspump: Håller igång flödet i reaktortanken. 

ICPR   Värdet på torrkokningskvoten vid stationär drift.  

keff Den effektiva reaktiviteten hos härden. Det vill säga hur många nya 

fissioner varje fission leder till i medeltal, för stationär drift krävs att keff är 

1. 

MCPR Minsta tillåtna stationära torrkokningskvot som krävs för att klara 

acceptanskriteriet för kapslingens integritet om en H2-händelse skulle 

inträffa. 

minICPR  Minsta ICPR i en specifik driftpunkt av alla patroner av en viss bränsletyp.   

MOC   Tidpunkt mitt i utbränningscykeln. (eng. Middle of cycle) 

SLMCPR Minsta tillåtna transienta torrkokningskvot som krävs för att klara 

acceptanskriteriet för kapslingens integritet under en H2-händelse. 

SS   Snabbstopp: Styrstavarna skjuts in och HC-pumparna styrs ned till minvarv. 
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TAFT   Transient analys Forsmark 3. 

Torrkokning Vätskefilmen på en bränslestav kokas bort vilket leder till kraftigt 

försämrad värmeledningsförmåga till kylmediet.  

Void   Volymandelen av kylmediet som är i gasform. 

Voidkoefficienten Återkopplingen mellan förändring av void och reaktivitet 
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Bilaga 6 Aktuella bränsletyper för studerade cykler 

Tabell 15. Bilaga 6 Bränslerelaterade data för studerade cykler. 

Forsmark 3
Bränsletyp Atrium 10B GE14 GNF2 GNF2-Demo with defender

Aktuell på cykel C24/C25 C24/C25 F3 C24/C25 F3 C24/C25

Antal hellånga stavar per patron 83 78 78 78

Antal dellånga/delkorta stavar per patron 8 14 14 14

Torrkokningskorrelation XL10A1 GEXL14 GEXL17 GEXL17

Medelanrikning Uran 235 (%) 3,5/3,5 3,6/3,45 3,4/3,6 3,4/3,6

SLMCPR 1,06 1,07 1,07 1,07

Forsmark 2
Bränsletyp Atrium 10B-NY Atrium 10-XM GE14

Aktuell på cykel C28b C28b C28b

Antal hellånga stavar per patron 83 79 78

Antal dellånga/delkorta stavar per patron 8 12 14

Torrkokningskorrelation XL10A1 XL10M1 GEXL14

Medelanrikning Uran 235 (%) 3,6 3,6 3,25

SLMCPR 1,06 1,06 1,07  


