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Abstract

Analys av nivåproblematik i dränagetank på Ringhals 1

Analysis of high level in the drainage tank on Ringhals
1

Lars Spansk & Joel Sundmark

The focus of this project has been on the drainage tank of the reheater on Ringhals 1.
This tank has on two previous occasions received such a high water level that the
system automatically emergency stopped. For this reason, events and various readings
from these two occasions has been specifically studied and analyzed.
In order to prove theories about what causes these problems a model of the system
was created in the program Dymola. Using simulation results from the model, we
have been able to demonstrate how the system's measured values should look like
under normal conditions with respect to flows, pressures, temperatures, valve
positions and water level in the drainage tank.
The project has provided a basis for the parameters that should be investigated
further and to facilitate this we have given suggestions on some new measure points
in the system. Analysis results also gave a clearer picture of how the high levels in the
tank have emerged. The previous theory that the high levels occurred due to
vaporization in the tank has more or less been disproved. Analyses of the
measurements indicate that the high level is not only caused by steam, but to an
unusually large amount of water in the tank at the high-profile occasions.
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Sammanfattning 

Fokus i detta projekt har legat på dränagetanken till mellanöverhettarnas fuktavskiljning på Ringhals 

1. I denna tank har man vid två tidigare tillfällen erhållit en så pass hög vattennivå att systemet 

automatiskt har snabbstoppats. Av denna anledning har händelseförlopp och diverse mätvärden 

kring dessa två tillfällen särskilt studerats och analyserats.  

För att kunna styrka teorier om vad som kan tänkas ligga bakom problemet har även en modell av 

systemet skapats i programmet Dymola. Med hjälp av simuleringsresultat från modellen har vi 

kunnat påvisa hur systemets uppmätta värden bör se ut under normala förhållanden med hänseende 

till flöden, tryck, temperaturer, ventillägen samt vattennivå i dränagetanken.  

Projektet har gett underlag till vilka parametrar som bör undersökas vidare och för att underlätta 

detta har vi gett förslag på ett antal nya mätpunkter i systemet. Analyseringsresultat har även gett en 

klarare bild av hur de höga nivåerna i tanken har uppstått. En tidigare framställd teori om att den 

höga nivån skulle bero på ångbildning i tanken har mer eller mindre kunnat motbevisas. Analyser av 

mätvärden och dess mätmetod visar på att den höga nivån inte bara har orsakats av ånga, utan att 

en ovanligt stor mängd vatten har funnits i tanken vid de uppmärksammade tillfällena.  
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Förord 
Examensarbetet har utförts på Ringhals kärnkraftverk under våren 2012. Arbetet har omfattat 10 

veckors heltidsstudier och skett i samarbete med gruppen för anläggningsteknik: el och 

kontrollsystem. Arbetet har till största del utförts på plats på anläggningen. 

Vi har fått nyttig erfarenhet om hur det dagliga arbetet på ett kärnkraftverk kan gå till och perioden 

har varit mycket lärorik. Framförallt har vi fått en stor anläggningskännedom om turbinsystemen på 

Ringhals 1. 

Vi vill tacka alla på RTAE på Ringhals för att vi fick komma dit och göra vårt examensarbete. Främst 

vill vi tacka vår handledare Jonas Olandersson som har engagerat sig mycket kring vårt projekt och 

gett oss många givande råd och tips på vägen. Även ett stort tack till Kenneth Olsson, drift, Martin 

Dickinson, underhåll och arkivets personal på Ringhals. 

Från Uppsala Universitet vill vi tacka vår ämnesgranskare Cecilia Gustavsson, som har stöttat oss i 

arbetet med rapporten och sist men inte minst ett tack till vår examinator Michael Österlund. 

Följande ansvarsuppdelning av rapporten har gjorts:                    

Joel: Kap 1, kap 3.1, kap 5, kap 6.1–6.3                        

Lars: Kap 2, kap 3.2, kap 4, kap 6.4–6.5        

Gemensamt ansvar för övrig text  

 

Uppsala, den 31 maj 2012 

Lars Spansk 

Joel Sundmark 
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Symboler och termer 
 

PIS  Aspen Process Explorer 

KSU  Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB 

11-412  Huvudångan- och vattnets turbinsystem på turbinsträng 11 

12-412  Huvudångan- och vattnets turbinsystem på turbinsträng 12 

TSS  Turbinsnabbstopp 

V7-V8  Snabbstoppsventiler 

V9-V10  Intercept/reglerventiler 

V18/V20  Nivåregleringsventil till fuktavskiljardränagetanken T2  

T2  Mellanöverhettarnas fuktavskiljardränagetank för LT-ånga 

T1  Mellanöverhettarnas dränagetank för kondenserad färskånga 

H1/H2  Larm för hög nivå i T2 

L1/L2  Larm för låg nivå i T2 

ONLOAD-test  Ventilprovning 

MW   Megawatt 

R1  Block 1 på Ringhals kärnkraftverk 

FV3 / 414E5  Förvärmare nr 3 

E1/E2  Mellanöverhettare 1 och 2 

MÖH  Mellanöverhettare 

HT-turbin  Högtrycksturbin 

LT-turbiner  Lågtrycksturbiner 

Bar  100 000 Pa (Pascal) 

K401  Mätpunkt för nivåmätning i T2 

426  Dränagesystemet 
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1 Inledning 

 

1.1 Företagspresentation 

Vattenfall grundades 1909 under namnet Kungliga Vattenfallsstyrelsen som 1992 ombildades till 

aktiebolaget Vattenfall AB. Idag är företaget en av Europas största elproducenter och störst i Europa 

vad gäller värmeproduktion. Företagets huvudprodukter är värme, el och gas. Idag har Vattenfall ca 

38 000 anställda och företaget ägs till 100 % av den svenska staten. I huvudsak bedrivs verksamheter 

i Sverige, Tyskland och Nederländerna.  

De kraftslag som Vattenfall använder för elproduktionen återspeglas i energimixen för de länder som 

verksamheten bedrivs i. I EU är de fossila energikällorna störst. I Sverige däremot är det vattenkraft 

och kärnkraft som är basen för elproduktionen. Vattenfall är även störst i Norden när det gäller 

elproduktion från vindkraft. Vindkraftparken Lillgrund ägs av Vattenfall och är Sveriges hittills största 

enskillda satsning på vindkraft.   

Ringhals AB är Sveriges största anläggning för elproduktion med en produktionskapacitet på 28 

TWh/år, vilket motsvarar ca 20 % av Sveriges totala elförbrukning. Företaget har omkring 1500 

anställda och ägs till 70,4 % av Vattenfall och till 29,6 % av E.ON Kärnkraft Sverige AB. Ringhals ligger 

på västkusten ca sex mil söder om Göteborg. Anläggningen består av fyra reaktorer varav en 

kokvattenreaktor (R1) samt tre tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4). Den första reaktorn togs i drift 

år 1975 och en kontinuerlig utveckling och anpassning av anläggningen ska möjliggöra en säker och 

effektiv drift med en livslängd på över 50 år. [1] 

 

Bild 1.1 [2] Översiktsbild över Ringhals kärnkraftverk. R4 och R3 till vänster. R2 och R1 till höger.  
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1.2 Bakgrund 

På Ringhals 1 har man vid ett par tillfällen haft problem med för hög vattennivå i en dränagetank 

(412T2) till mellanöverhettarna. Denna tank har till uppgift att ta emot vattnet från fuktavskiljningen 

av lågtrycksångan i mellanöverhettarna. Vattennivån i tanken regleras med en reglerventil (412V18) 

som sitter på utloppsröret från tanken. Med hjälp av denna ventil ska en jämn nivå på ca 48 % hållas. 

Vid två tillfällen har man dock råkat ut för turbinutlösning, TSS, p.g.a. att nivåvakterna i tanken gett 

utslag för hög nivå. Den höga nivån har uppkommit efter att man öppnat någon av 

lågttrycksturbinernas reglerventiler efter att de varit stängda. Den första händelsen inträffade 2008-

05-03 på turbinsträng 11 och den senaste var 2011-06-18 på turbinsträng 12. Vid den första 

händelsen stängde ventilen p.g.a. en störning och den andra var vid ett inplanerat ventilprov. [3]  

 

1.3 Syfte och mål 

Huvudsyftet med detta projekt är att undersöka problematiken med nivålarm för 

fuktavskiljardränagetanken när man återöppnar någon av LT-ventilerna 412V7-V10. Genom studie av 

befintliga mätdata och dokumenterade erfarenheter samt med hjälp av modellering i 

simuleringsprogrammet Dymola, skall det tas fram underlag till förslag om vad som bör eller kan 

göras för att i fortsättningen undvika larm för hög nivå i tanken. 

 

1.4 Metod 

För att först få en inblick i mellanöverhettarsystemets uppbyggnad och dess funktioner genomfördes 

en omfattande litteraturstudie på ca 2 veckor. Litteratur som studerades var bland annat 

utbildningsmaterial från KSU, flödesscheman samt information från Ringhals databaser om de olika 

systemen. Därefter samlades data med hjälp av såväl databaser som fysiska arkiv. Grafer från tidigare 

händelser studerades och även händelserapporter med anknytning till nivåproblematiken i 

dränagetank 412T2 granskades. 

 När alla data som uppskattats vara nödvändiga tagits fram, påbörjades modellering med hjälp av 

simuleringsprogrammet Dymola. Där konstruerades modeller för olika delsystem som ingår i 

mellanöverhettarsystemet. När dessa ansågs vara fungerande delsystem fortsatte modelleringen 

med att få de separata systemen att fungera i ett större sammankopplat system.  

Efter att de separata delsystemen kopplats ihop till ett fungerande komplett system, påbörjades 

validering av modellen. För att kunna fastställa att modellens beteende överensstämmer med 

verkligheten, jämfördes verkliga mätvärden med de modellerade resultaten. Först jämfördes statiska 

situationer, dvs. då flöden, tryck, temperatur osv. ligger relativt stilla. Därefter granskades modellens 

beteende vid dynamiska situationer. Detta gjordes genom att simulera händelser som tidigare 

inträffat på R1. Bland annat studerades beteendet vid ventilstängning av LT-ventilen 11-412V10, 

samt vid återöppnande av ventilen. Grafer från de tidigare händelserna jämfördes med utfallen från 

modellen. 

Med den färdiga modellen simulerades och granskades olika driftsituationer som t.ex. 

ventilstängning och backning i effekt. Parallellt med detta studerades och analyserades grafer från 
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uppmärksammade händelser i programmet Aspen Process Explorer (PIS), ett program som 

kontinuerligt registrerar mätdata från systemets olika mätpunkter. Resultat och analyser 

diskuterades och dokumenterades i rapporten. 
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2 Systembeskrivning mellanöverhettarsystemet 
 

2.1 Översikt 

Mellanöverhettarna sitter i huvudångsystemets turbindel, system 412, se figur 2.1.1. Deras uppgift är 

att avfukta och överhetta ångan mellan hög- och lågtrycksturbinen. Detta gör man för att höja 

verkningsgraden samt att undvika att få in fuktig ånga i lågtrycksturbinerna eftersom det kan ge 

erosionsskador på turbinernas skovlar. 

 

 

Figur 2.1.1 [1]  Schema över Mellanöverhettarsystemet. 

 

 

2.2 Mellanöverhettarna E1 och E2 

Mellanöverhettarna 412E1 och 412E2 har en varm och en kall ångsida. På den kalla sidan strömmar 

fuktig ånga från högtrycksturbinen in för att avfuktas och överhettas innan den strömmar vidare till 

lågtrycksturbinerna. Ångan från högtrycksturbinen har en fukthalt på ca 14 % när den når MÖH och 

var och en av dem har kapacitet att ta emot 50 % av ångflödet till LT-turbinerna vid maximal last. [3] 

Den kalla ångan från högtrycksturbinen strömmar in i MÖH:s undersida genom två anslutningar i 

botten. Där fördelas ångan längs MÖH:s fuktavskiljare med hjälp av fördelningsplåtar. Sedan avfuktas 

ångan när den går igenom ett lager av demistermattor bestående av ett finmaskigt nät av rostfritt 
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stål. Fukten fastnar i nätet och blir till vattendroppar som sedan rinner ner längs fördelningsplåtarna. 

Vattnet dräneras sedan ner till fuktavskiljardränagetanken T2. Därifrån fördelas vattnet till 414E5, 

förvärmare 3, och eventuellt dränage till kondensorn som vi kan se i figur 2.2.1. 

 

Figur 2.2.1 [4]  Mellanöverhettaren. Fuktavskiljning, överhettning samt dränagetankar.  

 

När den kalla ångan har avfuktats överhettas den med hjälp av färskånga med 66.4 bars tryck som tas 

ut från ånglådan mellan stopp- och reglerventilerna som sitter innan HT-turbinen. Färskångan 

fördelas genom övre delen av en ångsamlingslåda in genom toppen på MÖH och genom ett antal U-

formade tuber och sedan tillbaka in i den undre delen av ångsamlingslådan. Lådans undre del 

dräneras sedan på vatten som rinner ner i dränagetanken T1. 

E1 och E2 har vardera två utlopp där den varma överhettade lågtrycksångan kan strömma ut. Det 

stora utloppet leder till LT-ånglådan där snabbstängningsventilerna, V7/V8, och interceptventilerna, 

V9/V10, sitter. Det lilla utloppet är en utjämningsledning (crossover) som sammankopplar de båda 

MÖH. Denna ledning är även ihopkopplad med ett antal säkerhetsventiler. [4][5] 

 

2.3 Lågtrycksventiler V7-V10 

Lågtryckturbinens snabbstängnings- och interceptventiler är huvudsakligen konstruerade på samma 

sätt. Skillnaden mellan dem är hur de manövreras. V7 och V8 är placerad i ånglådan närmast 

mellanöverhettaren och hålls öppna av ett hydrauliskt servo. De stängs genom att utlösningsreläerna 

i turbinens utlösningssystem påverkar magnetventiler som dränerar kraftolja i reglerenhetens 

servokolv, som leder till att ventilerna stängs av en fjäder. 
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V9 och V10 däremot styrs av turbinens reglersystem. De styrs av samma signaler som styr 

huvudångventilerna. Interceptventilerna reglerar inte flödet av ånga till LT-turbinerna under normal 

drift utan står då helt öppna. Vid lastfrånslag däremot stänger de nästan samtidigt som 

snabbstängningsventilerna men öppnar sedan lite igen. Detta för att den ånga som finns kvar i 

mellanöverhettningssystemet ska läcka ut genom lågtryckturbinerna. På samma sätt är inte 

snabbstängningsventilerna helt täta för att ångan som samlas i systemet ska kunna komma ut. [4].  

 

2.4 Nivåmätning i fuktavskiljardränagetanken T2 

Fuktavskiljardränagetanken T2 är en sluten tank för uppsamling av dränage från mellanöverhettarna. 

Tankens utlopp leder till FV3 där dränaget används för att värma upp matarvattnet som ska in i 

reaktorn. 

För att hålla en jämn nivå av vatten i tanken reglerar man nivån med hjälp av differenstryckmätning. 

Det betyder att man jämför trycket i den slutna tanken med trycket i en referenspelare som sitter på 

tanken. Referenspelaren är ett mindre rör med rumstempererat vatten i som sitter på utsidan av 

tanken, se figur 2.4.1. När det är mycket vatten i tanken blir det en liten tryckskillnad mellan trycket i 

tanken och pelaren, medan det blir en stor tryckdifferens när det är lite vatten i tanken. Den givna 

tryckskillnaden motsvarar en viss vattennivå.[6] 

 

Figur 2.4.1 [4]  Princip för nivåmätning med differenstrycktransmitter.  

 

I T2 sköts nivåmätningen med hjälp av mätpunkt 412K401 (figur 2.4.2) som har ett mätområde på 

97,2 mbar. 100 % av mätområdet motsvarar 13,2 mbars tryckdifferens medan 0 % motsvarar 110,4 

mbar. Vid normaldrift regleras nivån i tanken till att ligga på 48 %. Från 0 % till 100 % på mätområdet 

är det 1,132 meter. 
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Figur 2.4.2  Schema över nivålarm och nivåreglering för fuktavskiljardränagetanken T2. Från R1:s 

flödesschema. 

 

Till tanken hör även nivålarm som larmar om nivån i tanken under- eller överskrider en viss nivå. 

Larmen i sin tur utlöser vissa händelser, som t.ex. öppning eller stängning av ventiler. Dessa larm i T2 

består av nivåvippor enligt figur 2.4.3. När nivån passerar en nivåvippa ändras magneternas position 

och en kontakt slås till. Det finns två nivålarm för hög nivå, H1 (75,3 %) och H2 (102 %), samt två för 

låg nivå, L1 (46,1 %) och L2 (1,2 %). Varje nivåvakt utlöser en viss händelse eller larm. H2 som 

motsvarar 102 % på tryckregleringens mätområde och ger automatiskt TSS10, turbinutlösning. [7] 

 

 

Figur 2.4.3 [4]  Nivåvippa med magnetisk överföring.  
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Regleringen av nivån i tanken sker genom en PI-regulator som reglerar öppningsgraden av den 

efterföljande ventilen V18, och i vissa lägen V20, som släpper ut vatten från tanken vidare till FV3. 

V20 börjar inte öppna förrän V18 är fullt öppen.  PI-regulatorn är inställd med en I-del på 23 

sekunder och en förstärkning på ca 4,16. [8] 

 

2.5 ONLOAD-test 

ONLOAD-test är en serie ventilprovningar som utförs var tredje månad i samband med andra 

säkerhetstester på R1. Testet genomförs av driftpersonalen från kontrollrummet och består av 

stängning och öppning av alla ventiler på ett turbinstråk. Testet görs på ett stråk i taget och 

generatoreffekten bör på den testade sidan vara max 80 %. Ventilerna öppnas och stängs i sekvens 

för att minska de termiska påfrestningarna på ångledningarna. Dock så påverkas nivåerna i T1 och T2. 

Provet får inte ske om en ventil i det ej testade turbinstråket är tvångsstängd [9]. 
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3 Problembeskrivning 
 

3.1 Problem 

År 2005 byttes HT-turbiner och turbinreglerventiler ut på R1. De nya ventilerna har inte riktigt 

samma karaktär som de gamla, vilket gör att ventilregleringen av lågtrycksventilerna eventuellt 

behöver ändras. Enligt tidigare analys verkar den kraftiga nivåökningen i dränagetanken bero på 

jäsning i tanken. Man menar att vattenånga som bildas vid jäsningen (kokning) skulle få nivåvipporna 

att lyfta, som då ger larm för hög vattennivå i tanken. Jäsningen kan uppstå på grund av ett minskat 

tryck i tanken då ventilerna V7-V10, som sitter innan lågtrycksturbinerna, öppnas för fort. Nedan 

beskrivs tre händelser som uppmärksammats och dokumenterats i händelserapporter.   

 Ett problem med en felande magnetventil på morgonen 2008-05-03 gjorde att V8 stängde. Som en 

följd av detta reducerades turbineffekten till 320 MW och V10 stängdes. Efter att magnetventilen 

bytts ut, återöppnades V8 och V10 enligt instruktion. Då V10 öppnades från 5 % till helt öppen, 

ökade nivån i T2 till nivå H1 och strax därefter erhölls nivå H2 vilket medförde turbinutlösning, TSS. 

2008-05-09 stängde 11-412V7 på grund av motorhaveri, varpå även V9 stängdes. Erfarenheterna från 

2008-05-03 gjorde att man vid återöppnande av V9 ändrade delöppningsparametern i 

turbinregulatorn. V9 öppnades denna gång i steg om ca 5 % vilket gjorde att TSS undveks vid denna 

händelse.  

Även 2011-06-18 råkade man ut för ett TSS på grund av hög nivå i 12-412T2. Detta var i samband 

med ett ONLOAD-test. [10]  

 

3.2 Tänkbara lösningar 

Om någon av ventilerna V7-V10 stänger obefogat under drift eller av någon anledning förblir stängda 

en längre tid under så kallade ONLOAD-test, krävs i dagsläget att tillfälliga ändringar i 

turbinregulatorn görs. Regleringen ändras då så att ventilerna öppnas i steg om 5 %. Detta är en 

omständlig process och förhoppningen är att i detta projekt komma fram till resultat som kan styrka 

ändringsförslag vad gäller turbinregleringskoden.  

Resultat från simuleringar skulle också kunna visa på att ett nytt utgångsläge på 

ventilöppningsgraden kan vara tillräckligt för att undvika driftstörning vid återöppnande av 

ventilerna. Man skulle kunna ha en öppningsgrad på t.ex. 10 % till 100 % istället för som idag från 5 % 

till 100 % öppen ventil. 

När man stegade upp ventilen med 5 % i taget visade det sig att temperaturskillnaden mellan stängd 

och öppen ventil är 20 ˚C, från 234 ˚C till 254 ˚C. En öppning från 0 % till 5 % ger en 

temperaturökning på 4 ˚C, vilket ger att öppning från 5 % till 100 % ökar temperaturen med 16 ˚C 

vilket är ett för stort temperatursteg. Rekommenderade temperatursteg bör begränsas till max 10 ˚C 

i taget.  

En lösning på problemet kan vara att höja utjämningsdelsteget för att undvika temperatursteg på 

över 10 ˚C. Ett annat förslag kan vara att bygga om turbinregulatorn så att operatörerna kan rampa 
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upp ventilerna genom en knapptryckning. Om ventilen rampas från stängd till öppen under tillräckligt 

lång tid hinner temperaturen jämnas ut och man undviker hastiga tryckfall. [10] 

 

 



 

 16 

4 Simuleringsmodell i Dymola 
 

4.1 Översikt 

Målet är att konstruera en modell för att simulera hur mellanöverhettarsystemet beter sig i några 

olika driftsituationer. Därför bör modellens egenskaper stämma överens med systemet i 

verkligheten. Den har därför verifierats mot mätdata samt ställts in mot värmebalanser och 

karaktäristik på ventiler och tankar mm.  Parametrarna i modellens olika komponenter har ställts in 

med stor noggrannhet för att modellen ska bete sig så nära verkligheten som möjligt.  

 

4.2 Modelica, Dymola 

Modelica är ett objektorienterat ekvationsbaserat språk som har många likheter med t.ex. C++. Dess 

huvudsakliga användningsområde är modellering av komplexa fysikaliska system. Exempelvis kan 

system som innehåller mekaniska, elektriska, termiska eller processorienterade delkomponenter 

modelleras. Som hjälp i modelleringen har biblioteket SteamPower används. SteamPower är ett 

bibliotek där färdiga delkomponenter som t.ex. värmeväxlare, fuktavskiljare och ventiler finns 

lagrade. Dessa komponenter har skapats av konsultföretaget Solvina vid tidigare modelleringar. [11] 

Modellen byggs i programmet Dymola vilket är en mjukvara som bygger på modelleringsspråket 

Modelica. Det har ett grafiskt användargränssnitt men varje enskild komponent i programmet är 

textkodad. I vårt arbete har vi dock främst använt oss utav färdiga komponenter; ventiler, rör, tankar 

och värmeväxlare mm, för att bygga modellen. Det svåraste med att få den färdiga modellen att 

fungera var framförallt hur inställningen av parametrarna i de olika komponenterna gjordes eftersom 

de påverkar andra delar i systemet. För att få ett stort system av många olika delsystem att fungera 

tillsammans krävs noggranna parameterdata som bygger på att man har ett bra underlag av data för 

varje komponent. [12] 

 

4.3 Delsystem i modellen 

Den färdiga modellen består av flera mindre delsystem, se figur 4.3.1. Vid konstruktion har vi delat 

upp systemet i fem olika delar; HT-turbin, mellanöverhettare, fuktavskiljardränagetank med 

tillhörande ventiler och reglering, LT-ventiler och LT-turbin. Fördelen med att dela upp det stora 

systemet i flera mindre delar är framförallt vid modellering då det blir lättare med felsökning och 

analys om man försöker få varje delsystem att fungera var för sig innan man kopplar ihop dem. 
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Figur 4.3.1       Grafiskt användargränssnitt av modellen i Dymola. 

 

HT-turbinen och LT-turbinen består av en färdig komponent som beräknar tryckfall och 

entalpiförändring på ett flöde som går igenom en turbin. Parametrarna i turbinkomponenterna är 

anpassade efter hur entalpin och trycket förändras i de riktiga turbinerna. 

Mellanöverhettaren består av två olika delar, en fuktavskiljare och en värmeväxlare, se figur 4.3.2. 

Fuktavskiljaren består av en enkel komponent som endast separerar ånga och vatten i ett 

tvåfassystem. Adekvata tryckfall och flöden för fuktavskiljaren får man genom att sätta dessa i rör 

som är sammankopplade med ångseparatorn. Värmeväxlaren består av en komponent som 

kondenserar ånga. Den fungerar så att den suger åt sig så mycket färskånga som behövs för att 

överhetta den kallare LT-ångan. Flöden och tryck i simuleringen blir då likt verkligheten.  Även här 

ställer man in tryckfall och flöden med hjälp av inställningar i kringliggande rör. 
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Figur 4.3.2 Uppbyggnaden av mellanöverhettaren i Dymola. Ångseparator till vänster och 

värmeväxlare till höger. 

 

Som fuktavskiljartank används en tank som fungerar som ångseparator. Den lilla del ånga som finns 

kvar i fuktavskiljardränaget skickas tillbaka in i mellanöverhettaren medan vattnet går från tanken 

vidare till FV3.  

 

4.4 Avgränsningar i modellen 

Vid konstruktion av modellen har en del avgränsningar gjorts, se figur 4.4. Vissa komponenter som 

inte har så stor inverkan på slutresultatet har bortsetts ifrån eller ersatts med ett enkelt tryckfall eller 

en fastsatt gräns. Bland annat har tankarna T1 och FV3 ersatts med gränser med ett fast tryck och 

temperatur. Tryckfallen räknas ut genom att ta tryckskillnad innan och efter komponenterna vid 

normaldrift. Tryck och temperaturer i tankarna har hämtats från PIS samt värmebalanser. Även tryck 

och flöde in till HT har satts med ett fast tryck och entalpi som kan ändras beroende på vilken 

driftsituation man vill simulera.  Därför har vi bortsett ifrån alla ventiler kring HT-turbinen då de fasta 

trycken vi satt är beräknade från efter dessa ventiler. 

I det verkliga systemet finns det två mellanöverhettare, E1 och E2, men i vi har modellerat med 

endast en MÖH i Dymola. När systemet fungerar som det skall gör detta ingen skillnad eftersom ånga 

som inte kan gå på en sida av turbinerna tack vare t.ex. ventilstängning, då går genom crossover-

röret över till den andra MÖH och vi får samma totala ångflöde till LT-turbinerna.  

Vi  har bortsett från snabbstängningsventilerna V7 och V8 i modellen. Detta är endast en förenkling 

då V9 och V10 fungerar som både snabbstängnings- och reglerventiler i vår modell. I verkligheten 
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stänger ventilerna i ett stråk ungefär samtidigt och när de sedan ska öppnas öppnar V7/V8 först 

innan V9/V10 regleras till öppet läge. 

 

Figur 4.4 [1]                        Avgränsad modell av mellanöverhettarsystemet. 

 

Tryckfall beroende på höjdskillnader och längder på ångledningar har vi valt att bortse ifrån då de är 

relativt små och inte ger någon stor påverkan på slutresultatet. I vattenledningar har tryckfallen i 

rören anpassats till värmebalanser. 

I princip har vi endast tagit hänsyn till huvudångledningen samt dränageledningen som går från MÖH 

till T2 och vidare till FV3. Mindre rör med små flöden ignoreras. 

Nivåmätningen i tanken T2 sker genom att modellen håller reda på volymen i tanken och räknar ut 

nivån utifrån det. Inga nivålarm finns i modellen. Det behövs inte eftersom höga nivåer upptäcks 

genom att kolla på graferna från simuleringen. 

Till T2 finns ett utlopp mot dränagesystem 426 men detta används bara vid effekter under 100 MW, 

som t.ex. vid uppstart, så det bortses ifrån eftersom vi aldrig kör modellen för så låga effekter. 

Hänsyn tas därför bara till huvuduttaget mot FV3. [14] 

Den verkliga storleken på tanken T2 är ca 7,3 m³ och har en höjd på 1,829 m. Eftersom vi dock bara 

mäter tankens nivå inom mätområdet på 1,132 m räknar vi med att tanken endast har den storleken. 

Det ger en volym på ca 4,9 m³. Detta gör att tankmodellen endast är giltig för nivåer inom 

mätområdet. I princip spelar det ingen roll då nivåer utöver mätområdet ger automatiskt TSS. 
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De flesta parametrar är satta efter hur systemet körs vid normaldrift. Därför bör även systemet 

fungera bättre vid normal driftsituation, men för att få en tillräcklig god modell för ändamålet måste 

modellen även klara av de driftsituationer som behöver köras för att lösa projektets problem. 

Modellen har därför också verifierats mot olika driftsituationer vid olika effekter. 

Till mellanöverhettaren gick inte att hitta tillräckliga data för värmeöverförande yta och 

värmeövergångstal för E1 och E2. Därför har vi satt värdena efter den totala värmeeffekt som 

överförs i MÖH. Den har vi räknat ut med hjälp av Siemens värmebalanser där vi vet tryck och entalpi 

före och efter värmeväxlaren för både LT- och HT-ånga. 

På färskångsidan sitter bara en gräns med bestämt tryck och fukthalt på in- och utgången. Detta är 

en förenkling där färskångans massflöde sätts beroende av flödet på LT-sidan. Detta stämmer bra 

ihop med verkligheten eftersom R1 inte har några begränsningar eller strypningar av färskångan. 

Mellanöverhettarna suger helt enkelt åt sig så mycket het ånga som behövs för att överhetta det 

massflöde av LT-ånga som kommer in i tanken. 

 

4.5 Problem och svagheter med modellen 

Flertalet förenklingar av modellen har gjorts. Det saknas bland annat tillräckliga mätdata för att 

bygga modellen helt korrekt med hjälp av de komponenter som finns att tillgå. Detta gör att 

modellen inte kommer att fungera exakt som det verkliga systemet men tillräckligt bra för att göra 

alla simuleringar som behövs för att analysera projektets problem. Det går givetvis att konstruera nya 

komponenter som passar ännu bättre för ändamålet, men med bättre mätdata är SteamPower-

biblioteket med komponenter tillräckligt bra. 
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5 Verifiering och validering av modellen 
 

5.1 Modellvalidering av statiska mätvärden 

För att kunna verifiera att modellen är tillräckligt bra för ändamålet, gjordes jämförelser mellan 
simuleringsresultat och verkliga mätvärden som kunde läsas av från programmet PIS. Upplösningen 
för mätpunkterna i PIS är ett mätvärde per minut. Även värden från värmebalans har tagits med i 
jämförelsen för statiska mätvärden. 
  
Den första delen av valideringen bestod av jämförelser mellan olika statiska tillstånd, dvs. driftlägen 

då mätvärdena ligger relativt stilla. Följande driftlägen jämfördes: Normal fulleffektdrift, drift vid 

reducerad effekt samt planerad ventilprovning av V10 och V9 med reducerad effekt. Tabell 5.1  

nedan visar resultatet över den statiska valideringen. 
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Fulleffektdrift    

 PIS Dymola Värmebalans 

    

Turbineffekt 443,9 MW 460,2 MW 446,97 MW 

Temp innan E1 LT-ånga 183,5 ˚C 184,9 ˚C 185 ˚C 

Styrvärde nivå T2 48,2 % 48 % 48 % 

Dränageflöde T2 60 kg/s 72,34 kg/s 73 kg/s 

Tryck innan HT-turbin 60,35 bar 61,177 bar 61,177 bar 

Temp efter E1färskånga  278,8 ˚C 278,26 ˚C 278,2 ˚C 

Temp efter E2 färskånga 278,4 ˚C 278,26 ˚C 278,2 ˚C 

Temp efter E1 LT-ånga 251 ˚C 248,16 ˚C 249,4 ˚C 

Tryck efter E1 LT-ånga 10,9 bar 11,19 bar 11,199 bar 

    

    

Reducerad effekt    

 PIS Dymola Värmebalans 

    

Turbineffekt 334 MW 321,5 MW 304,8 MW 

Dränageflöde T2 40,4 kg/s 44,44 kg/s 45,31 kg/s 

Massflöde efter E1/E2  309,2 kg/s 310,36 kg/s 

Massflöde innan fuktavsk  353,5 kg/s 356,7 kg/s 

Tryck efter E1 LT-ånga 7,99 bar 7,77 bar 7,79 bar 

Temp efter E1 LT-ånga 250,2 ˚C 254,16 ˚C 254,9 bar 

Temp innan E1 LT-ånga 175,2 ˚C 169,2 ˚C 169 ˚C 

Temp innan T2  169,2 ˚C 169,6 ˚C 

Temp efter E2 färskånga  281,2 ˚C  280,86 ˚C 280,9 ˚C 

Dränageflöde innan T1 41 kg/s 40,1 kg/s 40,17 kg/s 

    

Red. Eff. Stängd ventil V10    

 PIS Dymola  

    

Turbineffekt 305 MW 318 MW  

Tryck efter E1 LT-ånga 7,8 bar 8,33 bar  

Temp efter E2 färskånga  282,3 ˚C 280,857 ˚C  

Temp efter E1 LT-ånga 249,8 ˚C 254,7 ˚C  

Dränageflöde T2 35,5 kg/s 43,7 kg/s  

Temp efter E1 färskånga  282 ˚C 280,857 ˚C  

    

Red. Eff. Stängd ventil V9 PIS Dymola  

    

Turbineffekt 305 MW 318 MW  

Tryck efter E1 LT-ånga 8,25 bar 8,33 bar  

Temp efter E2 färskånga  281,8 ˚C 280,857 ˚C  

Temp efter E1 LT-ånga 253-239 ˚C * 254,7 ˚C  

Dränageflöde T2 35,5 kg/s 43,7 kg/s  

Temp efter E1 färskånga  282 ˚C 280,857 ˚C  

Tabell 5.1: Tabellen visar valideringsresultaten från de statiska mätvärdena. 

* Temperaturen sjunker från 253 ˚C till 239 ˚C under tiden som V9 är stängd. 
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5.2 Modellvalidering av dynamiska mätvärden 

Vid den dynamiska valideringen har vi koncentrerat oss på att verifiera att regleringen av nivån i T2 

stämmer överens med verkligheten. Den senaste snabbsamplade mätdata som finns att tillgå är från 

år 2004, då man utförde noggranna mätningar på nivåregleringen av tanken. Då körde man dock 

med en lägre nivå i tanken, börvärde på 25 % istället för 48 %, och vid normaldrift var öppningsläge 

på V18 ca 70 % jämfört med dagens 40 %. Mätområdet för differenstryckstransmittrarna såg inte 

heller ut som nu. Därför har en omskalning av vattennivån och reglerparametrarna i modellen gjorts 

under verifieringen, så att modellens värden blivit jämförbara med dessa mätvärden, se figur 5.2.1. 

[13] 

 

 

Figur 5.2.1 Omskalning av mätområdet, ändrad ventilstorlek och ändring av reglerparametrarna. 
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Fyra olika dynamiska situationer har granskats, två för full effekt och två vid 300 MW. Vid den första 

situationen har händelseförloppet vid ett nivåbörvärdessteg från 50 % till 60 % studerats. Samma 

händelse har simulerats i modellen och resultaten har jämförts i en och samma graf, figur 5.2.2, för 

att på ett enkelt sätt få en uppfattning om hur bra modellen är. På samma sätt undersöktes nästa 

situation, då istället börvärdessteget från 60 % till 40 % studerades, figur 5.2.3.  

Man kan se att nivån i T2 samt reglerventilen V18 svänger in något snabbare för modellen än de gör i 

verkligheten. Detta beror på att det kan ta flera sekunder innan V18 rör sig i verkligheten, men i 

modellen rör den sig direkt då den får signal om att göra det. Man kan dock se att dynamiken 

stämmer överens i vår modell både för full och reducerad effekt. 

 

 

Figur 5.2.2 Resultat av dynamisk validering vid nivåsteg från 50 % till 60 %, full effekt. De 

streckade linjerna är modellerade värden. 
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Figur 5.2.3 Resultat av dynamisk validering vid nivåsteg från 60 % till 40 %, full effekt. De 

streckade linjerna är modellerade värden. 

 

 

Figur 5.2.4 Resultat av dynamisk validering vid nivåsteg från 50 % till 60 %, 300 MW effekt. De 

streckade linjerna är modellerade värden. 
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Figur 5.2.5 Resultat av dynamisk validering vid nivåsteg från 60 % till 40 %, 300 MW effekt. De 

streckade linjerna är modellerade värden. 

 

 

5.3 Slutsatser 

Statiskt: Man kan se att dränageflödet från T2 är något lägre i PIS än vad modellen samt 

värmebalansen visar. Detta skulle kunna bero på att det uppmätta värdet inte är helt korrekt då det 

är svårt att få ett exakt mätvärde för flöden.  Annars stämmer modellen bra överens med de 

uppmätta värdena. Under skapandet av modellen har värden från värmebalansen använt som 

utgångsvärden, vilket valideringsresultatet också visar på, då dessa stämmer mycket bra överens 

med de modellerade värdena.    

Dynamiskt: Modellen reagerar något snabbare än det verkliga systemet, men simuleringen ger ändå 

en bra återspegling av verkligheten. Modellen verkar vara tillräckligt bra för att påvisa tendenser vid 

olika händelser.  
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6 Resultat och förslag till fortsatt arbete 

 

6.1 Simuleringsresultat från Dymola 

Vid simulering av ventilstängning av V10 i Dymola man kan se av graferna i figur 6.1.1  att flöden och 

vattennivå i tanken inte påverkas speciellt mycket när man stänger LT-ventilen. Precis som vi kan se i 

PIS får vi endast små nivåsvängningar i T2 vid stängning och öppning av ventil när systemet fungerar 

som det ska. Vi kan även se att trycket i T2 ökar något när V10 är stängd, knappt 1 bar. 

 

Figur 6.1.1 Grafer från Dymola som visar dynamiken vid stängning och öppning av LT-ventilen V10 

vid reducerad effekt 300 MW 

 

6.2 Avvikande mätvärden i mellanöverhettarsystemet 

Vid genomgång och analys av grafer från PIS har vi upptäckt att vissa mätvärden inte stämmer 

överens med simuleringar i Dymola för samma driftsituationer. Att dessa mätvärden inte stämmer 

överens med vår verifierade modell tyder på att det har blivit något fel i systemet vid dessa tillfällen. 

2008-05-03 när V8/V10 felaktigt stängde får man ett anmärkningsvärt lågt dränageflöde från T2, se 

figur 6.2.1. Vid full effekt bör detta flöde ligga på ca 60 kg/s enligt PIS. När man backar i effekt ner till 

ca 300 MW bör flödet minska till ca 35 kg/s. Detta flöde skall inte påverkas av ventilstängning av V9 

eller V10 enligt verifikation av ventilprovning. Detta har fungerat bra 2008-05-09 då V7/V9 felaktigt 

stängde, se figur 6.2.2. Vid det tidigare tillfället när V8/V10 felstängde halverades detta dränageflöde 

till ca 15-18 kg/s. Detta kan ej förklaras med ventilstängning i varken i PIS eller simuleringar i Dymola.  
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Figur 6.2.1 [12]        Lågt dränageflöde från T2 vid ventilstängning och effektnedgång. 2008- 05-03.

          De röda ringarna markerar dränageflödet från T2 innan och efter ventilstängning.

  

 

 

Figur 6.2.2 [12]     Normalt dränageflöde från T2 vid ventilstängning och effektnedgång. 2008-05-09.

       Dränageflödet innan och efter ventilstängning är markerat. 
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Ett annat avvikande mätvärde vid denna händelse är temperaturen på färskångans dränage från E1, 

se figur 6.2.3. Den minskar från ca 279 ˚C till 254 ˚C när ventilen V10 stänger, medan dränaget från 

E2 ökar något till 281 ˚C. Temperaturen på vattnet ut från T1 faller bara ner till 276 ˚C. Om det hade 

kommit lika mycket dränage från både E1 och E2 borde denna ligga precis mitt emellan 281 ˚C och 

254˚C, dvs. ca 267,5 ˚C. Att den ligger betydligt högre tyder på att dränageflödet är betydligt större 

från E2 än från E1, ca 5,5 ggr större. De borde vid normalfall ha samma dränageflöde. 

 LT-ångans temperatur efter E2 sjunker p.g.a. att V10 stänger, från 246 ˚C till 232 ˚C. Oväntat nog 

sjunker här även temperaturen på den överhettade LT-ångan efter E1 från ca 250 ˚C till 229 ˚C. 

 

 

Figur 6.2.3 [12]            Onormala temperaturer vid ventilstängning och effektnedgång. 2008-05-03. 

Färskångans dränage från E1 och E2 samt dränaget från T1 markerat. 

 

 Detta kan jämföras med ett tillfälle, 2008-05-09, då V7/V9 felaktigt stängde och färskångans dränage 

från båda mellanöverhettarna betedde sig normalt och ökade från 279 ˚C till 281 ˚C när V9 stängde. 

Vi ser här att temperaturen ut från T1 följer samma temperatur som mellanöverhettarnas dränage, 

se figur 6.2.4. Här kan vi även se att temperaturen för den överhettade LT-ångan för sidan med den 

stängda ventilen minskar som förväntat från 251 ˚C till 234 ˚C. Till skillnad från det tidigare tillfället 

ligger dock temperaturen för LT-ångan på andra sidan kvar 246 ˚C efter ventilstängning, förutom ett 

mindre hopp precis när ventilen stänger. Det senare stämmer även överens med simuleringar i 

Dymola. 



 

 30 

 

Figur 6.2.4 [12] Normalt beteende av temperatur vid effektnedgång och ventilstängning. 2008-05-09. 

Färskångans dränage från E1 och E2 samt dränaget från T1 markerat.  

 

Vid ONLOAD-test 2010-03-29 har det upptäckts märkliga temperaturer vid ventilstängning även på 

turbinsträng 12. Som man kan se i figur 6.2.5 faller temperaturen efter E1 både vid stängning av V9 

och V10. Den bör istället bete sig som temperaturen efter E2 som faller något när ventilen på dess 

sida, V10, stängs men stiger åter när V10 öppnas och påverkas inte när ventil på motsatt sida stängs. 
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Figur 6.2.5 [12]            Avvikande temperaturer på turbinsträng 12 vid ONLOAD- test. 2010-03-29. 

Temperaturen på LT-ångan efter båda MÖH markerade. 

 

Vid samma test får man även ovanligt lågt dränageflöde från T2 när V9 stängs (14 kg/s till skillnad fån 

34 kg/s som när V10 stängs) vilket sedan ger stor nivåsvängning i T2 vid återöppnade (dock klarade 

man sig ifrån TSS), se figur 6.2.6. Vi ser här att nivå och temperaturproblemen på turbinsträng 12 

sker på motsatt sida gentemot på turbinsträng 11. Det kan bero på att turbinstråken sitter 

spegelvända mot varandra.  
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Figur 6.2.6 [12]             Lågt dränageflöde från T2 vid ONLOAD-test på turbinsträng 12. 2010-03-29. 

Dränageflöde från T2 under ventilstängning samt nivåsvängning i T2 markerat.  

 

 

6.3 Teorier kring avvikande mätvärden 

6.3.1 Jäsning/kokning i T2 

Den ursprungliga teorin kring nivåproblemen var att larmen för hög vattennivå i T2 orsakades av 

jäsning i tanken. Tryckminskningen i T2 som beror på ett minskat motstånd i ledningen från 

mellanöverhettare till LT-turbinerna då V9 eller V10 öppnas för fort, kan orsaka jäsning i tanken. Den 

tvära kokningen leder till att tanken fylls av void, som en stor blandning av ånga och vatten. Detta 

skjuter då upp i tanken och magnetnivåvipporna kan då lyfta och ge larm för hög nivå. Man kan 

jämföra jäsning med att koka mjölk i en kastrull och nivån plötsligt sticker vid en viss temperatur. Det 

är svårt att definiera vad som är vätska och vad som är ånga. 

Denna teori verkar dock inte så trolig då tankens differenstrycktransmittrar verkligen har registrerat 

en större mängd vatten i tanken. Ånga har väldigt liten massa och därför skulle inte transmittrarna 

registrera någon nivåändring om tanken blivit fylld p.g.a. av ånga. 

 

6.3.2 Stående vatten i rörledning mellan E1/E2 och T2 

En annan teori om varför vi får hög nivå i T2 i samband med återöppnande av ventilerna V7-V10, är 

att vatten blir stående i rörledningen mellan E1/E2 och T2 på grund av tryckdifferensen däremellan, 

som uppstår då antingen V8/V10 eller V7/V9 är stängda. Alltså om trycket i T2 är högre än trycket i 

ledningen från E1/E2 skulle det kunna hindra vattnet från att rinna ner i T2. När sedan ventilerna 

öppnas igen tryckutjämnas systemet och vattnet skulle då ”skjutas” in i T2. Detta skulle kunna 
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förklara den kraftiga vattennivåökning som uppmärksammats i samband med återöppnande av LT-

ventilerna samt det halverade dränageflödet. 

Liknande fenomen skulle kunna orsaka vattenansamling i mellanöverhettaren. Om det ansamlas 

tillräckligt mycket vatten i MÖH skulle demistermattorna bli dränkta och fuktavskiljningen skulle 

därmed inte fungera som det är tänkt. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

fuktavskiljardränaget ner till T2 halveras vid dessa feltillfällen. Att det just halveras kan tyda på att 

fuktavskiljningen inte fungerar på en av två MÖH, så man får bara dränage från en av dem. 

 

6.3.3 Blockering i crossover-ledningen  

De båda mellanöverhettarna i system 412 är sammankopplade med en så kallad crossover-ledning. 

Dess funktion är att leda den överhettade ångan vidare till den andra MÖH då någon av ventilerna 

V7-V10 är stängd. I mellanöverhettarnas nedre del sitter tre lager primär-och 

sekundärfördelningsplåtar som fördelar och leder ångan genom de fuktavskiljande 

demistermattorna.  Det har tidigare uppmärksammats skador på dessa plåtar och om en plåt, eller 

något annat objekt, på något vis skulle blockera anslutningen till crossover-ledningen så skulle ångan 

från HT-turbinen snedfördelas. Den ena MÖH skulle alltså bli överbelastad p.g.a. att den får mer ånga 

att fuktavskilja och överhetta än den är konstruerad för, medan den andra skulle få mindre ånga. 

Fuktavskiljningen skulle därmed fungera sämre och mindre mängd vatten skulle kondenseras. Detta 

skulle då kunna förklara fenomenet då dränageflödet till T2 mer eller mindre halverats då V10 

stängts vid händelsen 2008-05-03. Detta skulle även motivera de stora temperaturskillnaderna på 

färskångsidan. Liknande fenomen har uppmärksammats på turbinsträng 12, 2011-06-18. Vid det 

senare tillfället var det V9 som stängde.    

 

6.3.4 Tubläckage i mellanöverhettare 

Eftersom temperaturen på färskångans dränage faller för mycket på endast en av 

mellanöverhettaren kan man misstänka ett eventuellt tubläckage. Detta försämrar även kapaciteten 

för mellanöverhettaren vilket gör att LT-ånga inte överhettas tillräckligt. Detta skulle också kunna 

förklara den avvikande temperatursänkningen på LT-ångan efter MÖH. 

Vid ett tillfälle har man kört T1 med för låg nivå vilket tros ha slagit sönder ett antal tuber p.g.a. höga 

ånghastigheter. Skadade tuber har dock pluggats igen. [15] 

 

 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

Grafer från PIS visar på ett anmärkningsvärt lågt dränageflöde från T2 vid båda tillfällena då TSS 

uppstod. Man bör undersöka ifall det finns ett samband. 

Vid nästa revision bör det även undersökas ifall det finns en möjlig blockering i crossover-röret. 

För att bättre kunna avgöra vad de oväntade fenomenen beror på, vore det önskvärt med mera 

mätdata att gå på, se förslag på nya mätpunkter i avsitt 6.5. Även mätdata med snabbare 
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samplingsintervall för att bättre kunna studera dynamiken vore önskvärt. En mätdator med snabbt 

samplingsintervall skulle förslagsvis kunna instrumenteras upp vid nästa ONLOAD-test för tidigare 

använda samt nya angivna mätpunkter. 

Från grafer i PIS kan man se att temperaturen på dränageflödena från E1 och E2 skiljer sig åt på ett 

oväntat sätt vid händelsen 2008-05-03. Därför vore det även här önskvärt med mera mätdata som 

t.ex. dränageflödena från E1 och E2.  

Under nästa revision bör man instrumentera upp systemet för att bättre kunna undersöka vad som 

är fel. 

KSU bör uppdatera sina papper angående nivåmätning i T2. Där står det att det ska finnas ett 

nivålarm H3 som inte finns enligt instrumentavdelningen på Ringhals. Även vissa Ringhalsrapporter 

har antytt att det finns ett H3. Möjligtvis har en sådan nivåvakt funnits tidigare. 

 

6.5 Förslag på nya mätpunkter  

Genom vårt arbete med att modellera upp systemet och jämföra våra testkörningar med grafer från 

PIS har vi upptäckt att det saknas mätning på många punkter i systemet som hade varit till stor hjälp i 

vårt projekt. Framförallt är det undermåligt med mätpunkter för tryckmätning. Vi ger här lite förslag 

på punkter som skulle kunna instrumenteras upp. Vi tror att mätning av dessa punkter är till stor 

hjälp för vidare analys av systemet. 

K401: T2 Differenstrycktransmitter  

K406: T1 Differenstrycktransmitter 

Tryckmätning av T1 och T2. På dessa tankar sitter redan transmittrar för differenstryckmätning som 

ger nivån i tankarna. Därför borde det vara enkelt att även ge ut trycket till en lokal mätdator. 

K105: Tryck E1  

K106: Tryck E2  

Om man kan mäta trycket i MÖH respektive dränagetankar kan man visa på om det kan gå något 

flöde emellan dem. Skulle t.ex. trycket i tanken vara högre än i MÖH kan där inte gå något flöde och 

det blir antagligen en vattenansamling i MÖH eller i röret. 

K103: Trycket på LT-ångan från E2  

K305: Dränageflöde från E2 till T2 

K306: Dränageflöde från E1 till T2 

K107: Tryck färskånga in till E2 

K108: Tryck färskånga in till E1 

Man borde även utöka mätområdet för dränageflödet efter T2, K303. I dagsläget bottnar denna 

mätning vid normaldrift. Förslavsvis utökas mättområdet till 0-80 kg/s.  
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7 Slutsats 

Analyser och resultat från detta projekt har gett lite andra teorier om nivåproblematiken i 

fuktavskiljardränagetank T2 än de ursprungliga. Vid tidigare analys har man kommit fram till att 

nivålarmen för hög nivå i tanken skulle bero på jäsning. Vi menar att det åtminstone inte endast 

beror på jäsning, utan att det även har varit en för hög vattennivå i tanken vid de tillfällen som 

turbinutlösning uppstått. Detta har kunnat uppmärksammas vid granskning av grafer i programmet 

PIS. Där har bl.a. mätvärden för vattennivån i 412T2 studerats och man har kunnat se att vattennivån 

har stigit drastiskt vid de uppmärksammade händelserna. Eftersom mätvärdena för vattennivån fås 

från en transmitter som mäter differenstrycket och alltså jämför massa så kan inte de höga nivåerna 

förklaras av jäsning. En stor mängd vatten måste således ha befunnits sig i tanken vid dessa tillfällen. 

Regleringen av ventilerna 412V7-V10 verkar följaktligen vara den utlösande faktorn, men inte ensam 

orsak till de höga nivåerna i T2. Ytterligare undersökningar av systemet behövs för att kunna klargöra 

vad som orsakat de oönskade fenomenen. Mera mätdata skulle vara önskvärt för att få en bättre 

uppfattning om var problemet härstammar. Modellen i Dymola stämmer bra överens med PIS för de 

gånger systemet fungerat som det ska. Troligast är att det har ackumulerats vatten någonstans och 

skapat lågt dränageflöde. När man sedan öppnar ventilen orsakar det ackumulerade vattnet hög nivå 

i T2. 
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Appendix 

 

Nya förstärkningar och börvärden på regulatorer RA05 

 

11-412K401 (T2)  

BVgammal = 25 % Δpny = 97,19 mbar 

P-bandgammal = 33 % Δpgammal = 69,56 mbar 

I-tidgammal = 11,5 s 

 

Pgammal, 0% = 81,29 mbar Pgammal, 100% = 11,73 mbar 

Pny, 0% = 110,37 mbar Pny, 100% = 13,18 mbar 

 

Ny förstärkning beräknas genom omskalning pga nytt 

transmitterområde (Δp för området), samt utvidgning av 

regulatorfönster med en faktor 2. Dessutom är föreslaget att 

förstärkningen skall sänkas med en faktor 0.5. Detta kommer av att 

den har ansetts för snabb tidigare. Med det följer att I-tiden skall 

ökas med en faktor 2, enligt lambda-metoden för trimmning av 

reglerparametrar. Nytt BV är beräknat ligga på samma nivå i 

tanken som tidigare. 
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12-412K401 (T2) 

BVgammal = 25 % Δpny = 98,90 mbar 

P-bandgammal = 33 % Δpgammal = 69,56 mbar 

 

Pgammal, 0% = 81,29 mbar Pgammal, 100% = 11,73 mbar 

Pny, 0% = 112,32 mbar Pny, 100% = 13,42 mbar 
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Då BV och P-band ligger väldigt nära varandra på de båda sidorna 

anses det inte finnas någon anledning att de skiljer åt. Enligt en 

ritning på T2, från 1980, finns det en nivå i tanken kallad NWL 

(normal water level), vilken i det nya området motsvaras av ca 45 

% nivå. Därför väljs det lägre av de båda framräknade värdena som 

nytt BV för båda sidorna, dvs BV = 48 %. Lämpligt värde på P-

band kommer att räknas fram under våt provdrift. Som startvärde 

för denna kommer framräknade värden för sida 11 att användas (på 

båda sidorna), dvs P-band = 24 %. Detsamma gäller för ny 

integraltid, vilken väljs som I-tid = 23 s. 

 

 

 


