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Abstract

Utvärdering av beräkningskoden APROS för användning i
inneslutninganalyser
Evaluation of APROS as software in containment
safety analysis

Peter Höök

At Forsmark nuclear power plant the rather old-fashioned software COPTA is used
in containment safety analysis. There exists a desire within the organisation to
introduce a more modern software with ability to more detailed modeling and
increased usability.

The goal of this thesis was to evaluate the software APROS in containment safety
analysis. APROS models describing one of the containments at Forsmark NPP have
been developed. Two simulations of typical containment incidents, one of them a
large pipe break, have been made where containment safety parameters such as
pressure and temperature are studied. Results are analyzed and verified against results
from corresponding COPTA models. The other part of the evaluation includes a
listing of detected possibilities and limitations with APROS regarding containment
modeling in general.

Overall the developed APROS models show a good agreement with results from
corresponding COPTA models. Observed differences can in most cases be explained
by minor differences in model choices, mostly concerning flow patterns and heat
transfer. APROS has many similarities with COPTA regarding the main calculation and
modeling methods but APROS can in most cases be seen as the more sophisticated
software with more possibilities regarding modeling complexity. The general
conclusion is that APROS shows good potential to be used in containment safety
analysis.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Utvärdering av beräkningskoden APROS för användning i 

inneslutningsanalyser  

- Peter Höök 

Kommersiell kärnkraft har använts sedan 1970-talet för storskalig elgenerering i Sverige. I dagsläget 

finns det tio aktiva reaktorer. Tillsammans utgör de ungefär 40 % av den totala elproduktionen under 

ett år. Vid Forsmarks kärnkraftverk ute vid Upplandskusten finns tre aktiva kokarvattenreaktorer 

(BWR). 

Driften av ett kärnkraftverk är förenat med risker för olycksförlopp där radioaktivt material kan 

spridas till omgivningen och orsaka stor skada. Säkerheten är därför helt central inom 

kärnkraftsindustrin. Ett kärnkraftverk konstrueras med ett flertal säkerhetshöjande principer. En av 

dessa principer syftar till att omsluta det radioaktiva materialet via ett flertal oberoende 

skyddsbarriärer vars syfte är att förhindra radioaktiva utsläpp vid anläggningsstörningar. De svenska 

kärnkraftverken är konstruerade med fem barriärer. Reaktorinneslutningen är en av dessa barriärer. 

Det är en gastät, metertjock betongkonstruktion som omsluter primärsystemet, vilket inkluderar 

reaktortanken samt trycksatta rörsystem. 

Organisationen ansvarig för driften av anläggningen måste löpande kunna redovisa att de 

omfattande säkerhetskraven för ett kärnkraftverk uppfylls. Att anläggningen har en tillfredställande 

säkerhet verifieras genom att säkerhetsanalyser utförs där olika typer av händelser och deras 

konsekvenser studeras för att jämföras mot uppsatta acceptanskriterier. Inneslutningsanalys är en 

deterministisk säkerhetsanalys där viktiga säkerhetsparametrar för reaktorinneslutningen, 

exempelvis tryck och temperatur, studeras vid olika händelseförlopp. Analyserna utförs med hjälp av 

beräkningsprogram där händelseförloppen kan simuleras i en framtagen beräkningsmodell. I 

dagsläget används beräkningskoden COPTA för att utföra inneslutningsanalyserna för Forsmarks 

reaktorer. COPTA är förhållandevis gammal beräkningskod och kan anses ha både en begränsad 

komplexitet och samtidigt en relativt dålig användarvänlighet samt begränsad tillgänglig kompetens. 

Det finns en önskan hos Forsmark Kraftgrupp att använda en mer modern beräkningskod vid 

inneslutningsanalyser, exempelvis APROS. Det är en finskutvecklad beräkningskod med syfte att 

användas för dynamisk processsimulering, främst inom termiska och nukleära kraftverk. APROS har 

ett brett användningsområde och används redan i nuläget vid Forsmark för andra typer av 

processanalyser.  

I detta examensarbete har APROS utvärderats i syfte att användas i inneslutningsanalyser. APROS-

modeller av en BWR-inneslutning, av den typ som finns i Forsmark 2, har utvecklats. Två simuleringar 

av två typiska händelsesekvenser som studeras i inneslutningsanalyser har utförts i modellen. 

Resultaten från simuleringarna har därefter analyserats och jämförts mot resultat från motsvarande 

COPTA-modeller. Jämförelsen har även fungerat som en modellverifiering av APROS-modellerna då 

resultaten från COPTA-modellerna anses ge tillförlitliga och verifierade resultat. Utvärderingen 

innefattar även en sammanställning av vilka möjligheter och begränsningar APROS har gällande 

modellering av inneslutningen. 



Resultaten visar att framtagna APROS-modeller till stor utsträckning ger överensstämmande resultat 

med motsvarande COPTA-modeller. De avvikelser som uppträder beror på skillnader mellan 

modellerna gällande vad som har inkluderats samt vilka konservativa val i modelleringen som görs. 

Mer betydande avvikelser kan korrigeras med ytterligare utveckling av APROS-modellerna. APROS 

kan till stora delar ses som en mer sofistikerad version av COPTA. Koderna har stora likheter och 

använder i grunden samma beräkningsmetoder men APROS erbjuder möjligheter till en något mer 

detaljerad modellering av en del processer, exempelvis inneslutningssprinkling. Vid jämförelse med 

COPTA erbjuder APROS också mer möjligheter för användaren att välja indata till olika typer 

modellkomponenter. Det innebär att förmodligen kan en del av de konservativa antaganden som 

görs i COPTA-modellerna i viss utsträckning begränsas med APROS. Det kräver dock fler och mer 

utförliga utredningar. Andra fördelar med APROS är att det är en betydligt mer användarvänlig kod 

och det finns mer intern kompetens på företaget gällande APROS, vilket är eftersträvansvärt. 

Slutsatsen är att APROS visar goda möjligheter till att användas i inneslutningsanalyser. De framtagna 

APROS-modellerna har dock en del avgränsningar och förenklingar och det krävs ytterligare 

modellutveckling för att till fullo utnyttja möjligheterna med APROS.  

 

  

 



Förord 
Följande examensarbete ingår som avslutande moment inom civilingenjörsprogrammet i 

energisystem vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Examensarbetet har 
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strömning (DKC-TS) med Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) som uttalad uppdragsgivare. FKA har under 

arbetet bidragit med handledare, kontorsplats och övrigt material.  

Först och främst vill jag tacka mina handledare, Magnus Adolfsson och Francesco Cadinu på 

Forsmarks Kraftgrupp AB, för deras vägledning och engagemang i arbetet. Ett stort tack även Mikael 
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med under projektet. Ett tack riktas även till hela tvärteknikavdelningen, FTT, på Forsmark för det 

varma välkomnande jag fått under min tid i Forsmark. Ett tack även till personer på VTT i Finland, i 

synnerhet Ari Silde, för många utförliga svar gällande APROS. 

Tack även till ämnesgranskare Stephan Pomp, examinator Petra Jönsson samt opponent Anders 

Thorbjörnsson för granskning av examensarbetet samt deras förslag på förbättringsåtgärder. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till familj och vänner för all den uppmuntran och stöd jag fått 

under hela min studietid. 



Nomenklatur 
Beteckning Beskrivning 

BWR – Boiling Water Reactor Kokarvattenreaktor. En reaktortyp där ånga 
bildas direkt i reaktortanken. 

Drywell Det engelska namnet för primärutrymmet. 

FKA Forsmarks Kraftgrupp AB 

Icke-kondenserbara gaser De gaser, främst N2, som inte kondenserar vid 
nedblåsning till kondensationsbassängen utan 
ansamlas i sekundärutrymmets gasfas, 
kompressionsutrymmet. 

I-isolering Reaktorinneslutningen isoleras från 
omgivningen. Skalventilerna stänger. 

I-kedja Säkerhetskedja för inneslutningen vilken syftar 
till att aktivera säkerhetsfunktioner, t.ex. I-
isolering, vid utlösta säkerhetsvillkor. 

LOCA – Loss Of Coolant Accident Förlust av kylmedel i primärsystemet (RCPB). Det 
sker en bortförsel av vatten från primärsystemet 
och externt vatten behöver tillföras för att 
bevara massbalansen i primärsystemet. 

PS-princip – Pressure Suppression Tryckbegränsade konstruktionsprincip för en 
BWR-inneslutning. 

PWR – Pressurized Water Reactor Tryckvattenreaktor, högre tryck i 
primärsystemet jämfört med BWR. Ingen 
ångbildning sker i reaktortanken utan ånga 
genereras i en sekundärkrets. 

RCPB – Reactor Coolant Pressure Boundary Ofta benämnt primärsystemet vilket innefattar 
reaktortank tillsammans med av den trycksatta 
rörsystem fram till yttre skalventil 

Wetwell Det engelska namnet för sekundärutrymmet. 
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1. Bakgrund 

Ett kärnkraftverk är en anläggning där elektricitet genereras genom att ta tillvara på energi som 

frigörs vid kärnklyvning (fission) av tunga grundämnen, vanligen uran. I samband med 

kärnklyvningsprocessen bildas biprodukter och partiklar med hög radioaktivitet. De behöver isoleras 

från omgivningen eftersom den strålning partiklarna avger är skadlig för levande organismer. Driften 

av en kärnteknisk anläggning innebär risker för olycksförlopp vilka kan leda till utsläpp av radioaktiva 

partiklar till omgivningen. Säkerheten i anläggningen är därför essentiell för att minimera riskerna för 

olyckor med omfattande utsläpp av radioaktiva partiklar. Både konstruktionsprocessen och driften av 

ett kärnkraftverk präglas genomgående av säkerhet som central utgångspunkt.  

Ett kärnkraftverk är konstruerat enligt två fundamentala principer gällande anläggningssäkerhet: 

barriärtänkande och djupförsvarsprincipen. Barriärtänkande innebär att det radioaktiva materialet 

ska omslutas via ett flertal oberoende barriärer. Dessa barriärer har till uppgift att förhindra eller 

förmildra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen vid olika typer av händelseförlopp. De 

svenska kokarvattenreaktorerna är konstruerade med fem stycken säkerhetsbarriärer; 

bränslekutsen, bränslekapslingen, reaktorns trycksatta primärsystem (RCPB), reaktorinneslutningen 

och reaktorbyggnaden [1]. Djupförsvarsprincipen syftar till att anläggningen ska vara konstruerad för 

att förebygga, motverka och lindra konsekvenser från störningar av olika dignitet.  

I samband med konstruktionsprocessen har det definierats vilka typer av händelser som kan tänkas 

inträffa i anläggningen. Händelserna, allt från normala drifthändelser till hypotetiska haverihändelser, 

har delats in i fem olika händelseklasser efter deras sannolikhet att inträffa. Vidare har det 

definierats acceptanskriterier för respektive händelseklass vilket bestämmer vilka konsekvenser som 

anses vara acceptabla. Med bakgrund av detta bestäms vilka händelser som anläggningen behöver 

dimensioneras efter för att uppfylla gällande säkerhetskrav [1]. 

Säkerhetskraven för ett kärnkraftverk i Sverige är reglerat med lagar, normer och riktlinjer. De 

organisationer som driver de svenska kärnkraftverken måste kunna påvisa att anläggningen kan 

drivas med en tillfredställande säkerhet för att anläggningen ska tilldelas ett drifttillstånd. 

Deterministiska och probabilistiska säkerhetsanalyser används för att redovisa att anläggningen har 

en tillfredställande säkerhet. Analyserna syftar till att verifiera konstruktionen och visa att den 

samlade kravbilden uppfylls. Den samlade kravbilden innefattar både inledande händelser med 

tillhörande acceptanskriterier och de lagar, normer, konstruktionsfilosofier m.m. som gäller för 

anläggningen.  

Säkerhetsanalyserna ingår i den omfattande säkerhetsredovisning kärnkraftverkets driftorganisation 

måste lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten, den myndighet som har ansvaret att övervaka 

säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Sverige [2].  

Den verifierande analysen för skyddsbarriären reaktorinneslutningen kallas inneslutningsanalys. I 

inneslutningsanalyser studeras tidsförloppet för viktiga tillståndsparametrar i reaktorinneslutningen, 

exempelvis tryck och temperatur, i händelse av anläggningsstörningar. Tillståndsparametrarna 

behöver befinna sig inom definierade gränser för att reaktorinneslutningens säkerhetsfunktioner ska 

kunna säkerställas. Exempel på ett händelseförlopp som studeras är stora rörbrott på trycksatta 

rörsystem innanför reaktorinneslutningen [3].  
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I inneslutningsanalyserna används i första hand beräkningsprogram för att studera 

säkerhetsparametrarna. En modell av inneslutningen upprättas i beräkningsprogrammet och 

används därefter för att simulera de händelsesekvenser vilka kan tänkas utmana 

acceptanskriterierna.  

COPTA är en beräkningskod anpassad för modellering av reaktorinneslutningar och används i nuläget 

för att utföra inneslutningsanalyser vid Forsmark och andra svenska kärnkraftverk. Nackdelen med 

COPTA är att det är en förhållandevis gammal kod där det endast skett en begränsad 

programutveckling de senaste decennierna. COPTA har i vissa avseenden också en begränsad 

komplexitet vid modellering av vissa fysiska förlopp i inneslutningen.  

En annan programvara som kan användas till att modellera en reaktorinneslutning är APROS. Det är 

en beräkningskod vars syfte är att användas vid analys av dynamiska processer. APROS är en 

programvara med bredare användningsområden jämfört med COPTA och kan användas till att 

modellera många olika typer av industriella processer. Vid Forsmark används APROS i nuläget till att 

utföra olika typer av transient- och samfunktionsanalyser.    

Examensarbetet är utfärdat av teknikenheten vid Forsmarks kärnkraftverk. De vill utvärdera APROS i 

avseende för att användas i inneslutningsanalyser. Vid Forsmarks kärnkraftverk finns i dagsläget tre 

aktiva kokarvattenreaktorer som varit i drift sedan 1980-talet. Under ett normalår producerar 

reaktorerna vid Forsmark mellan 20-25 TWh el. 

1.1 Mål 
Examensarbetets mål är att utvärdera beräkningsverktyget APROS lämplighet till att användas i 

säkerhetsanalyser av en BWR-inneslutning. Utvärderingen kan delas in i två mindre mål vilka ligger 

till grund för den slutgiltiga utvärderingen. 

 Utveckling och verifiering av APROS-modell av reaktorinneslutningen i Forsmark 2 

 Identifiera möjligheter och fördelar med APROS jämfört med nuvarande beräkningskoden 

COPTA 

Baserat på utvärderingen kommer en rekommendation gällande användning av APROS i 

inneslutningsanalyser ges. 
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2. BWR-inneslutning 
I detta avsnitt presenteras väsentlig information för en BWR-inneslutning av Forsmark 2-typ gällande 

inneslutningens funktion samt dess utformning och konstruktionsprinciper. Vidare ges en beskrivning 

av inneslutningens säkerhetsprinciper samt en beskrivning av händelseförloppet vid ett inre rörbrott. 

Därefter ges en introduktion till inneslutningsanalyser samt de två beräkningskoder som studeras. 

2.1 Reaktorinneslutningens uppgift 
Reaktorinneslutningen är den fjärde av de fem säkerhetsbarriärer som finns i kokarvattenreaktorerna 

vid Forsmarks kärnkraftverk. Inneslutningen utgör en fysisk barriär mellan reaktorns primärsystem, 

RCPB (Reactor Coolant Pressure Boundary) och omgivningen. I RCPB-systemet ingår reaktortanken 

med kärnbränslet och de system vilka är direkt trycksatta mot reaktortanken under effektdrift, 

exempelvis huvudångledningar och matarvattensystem. Den primära uppgiften för inneslutningen är 

att vid anläggningsstörningar i största möjliga mån förhindra, eller i svåra haveriförlopp minimera, 

radioaktiva utsläpp till omgivningen. I inneslutningen ingår även delar vilka har till uppgift att ha 

beredskap att kunna delta i kylning av reaktorn vid händelse av att de ordinarie kylsystemen inte är 

tillgängliga [1]. 

2.2 Reaktorinneslutningens utformning  
Reaktorinneslutningen är en betongkonstruktion som är uppbyggd av ett metertjockt cylinderkärl 

med bottenplatta och lock. Det finns en ingjuten tätplåt i betongkärlet för att förhindra läckage av 

gaser. Ett antal rörsystem går genom reaktorinneslutningen. Rörgenomföringarna är 

specialkonstruerade för att uppfylla täthetskraven för inneslutningen.  Alla rörgenomföringar i 

inneslutningen är försedda med både en inre och yttre skalventil för att inneslutningen ska kunna 

avskärmas helt från omgivningen, s.k. I-isolering [1]. 

2.2.1 PS-principen 

Invändigt är reaktorinneslutningen för en BWR konstruerad enligt PS-principen (Pressure 

Suppression). Principen innebär att trycket i reaktorinneslutningen begränsas i händelse av att ånga 

frigörs till inneslutningen vid exempelvis brott på rör anslutna till reaktortanken. Den frigjorda ångan 

leds ner till en vattenbassäng där den kondenserar vilket begränsar tryckförloppet i inneslutningen. 

En reaktorinneslutning med PS-princip ger ett lägre maximalt tryck för en given inneslutningsvolym. 

PS-principen är ett passivt händelseförlopp.  

I praktiken uppnås PS-principen genom att inneslutningen är uppdelad två huvudutrymmen: 

primärutrymmet och sekundärutrymmet. Dessa åtskiljs med en betongkonstruktion kallad 

mellanbjälklaget. Den enda förbindelsen mellan de två utrymmena är ett antal nedblåsningsrör där 

rörets ena mynning finns i det övre primärutrymmet och den andra mynningen finns på ett par 

meters djup i kondensationsbassängen i sekundärutrymmet. I händelse av läckage av ånga till 

primärutrymmet kommer tryckuppbyggnaden leda till att ånga så småningom leds ner, via 

nedblåsningsrören, till kondensationsbassängen där ångan kondenseras [1] [4].  

Nedan ges en kort beskrivning av de huvuddelar som ingår i en reaktorinneslutning med PS-princip. 

En bild över ett tvärsnitt av Forsmarks 2:s inneslutnings där huvuddelarna är markerade finns i Figur 

1. 
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Primärutrymme 

Detta utrymme är i direkt anslutning till reaktortanken och innehåller alla av reaktortanken trycksatta 

rörsystem, bland annat ångledningar och rör med matarvatten. Utrymmet är vidare uppdelat i övre 

primärutrymme (övre drywell) och nedre primärutrymme (nedre drywell). Övre primärutrymmet 

utgörs av utrymmet ovanför mellanbjälklagret och kring reaktortanken. Det nedre primärutrymmet 

är utrymmet under reaktortanken. 

Sekundärutrymme 

Sekundärutrymmet är ett ringformat utrymme i nedre delen av reaktorinneslutningen. Utrymmet 

består av en vattenvolym, kondensationsbassängen, och en gasvolym, ofta kallat 

kompressionsutrymme. 

Mellanbjälklag 

Betongkonstruktion ingjuten i cylinderkärlet och har till uppgift att avskilja primär- och 

sekundärutrymme.  

Avblåsningsrör 

I inneslutningen finns ett barriärskyddande system för RCPB (system 314). Systemet har till uppgift 

att vid behov kunna tryckavlasta RCPB. Detta sker genom ett antal avblåsningsrör. Rören är, via 

ventiler, anslutna från huvudångledningarna i övre primärutrymmet ner till kondensationsbassängen. 

Vid given signal öppnar ventilerna och ånga/vatten strömmar ner till kondensationsbassängen. 

Nedblåsningsrör 

Dessa rör ingår i ett av de barriärskyddande system vilket har till uppgift att skydda och upprätthålla 

inneslutningens integritet. Nedblåsningsrören förbinder övre primärutrymmet med 

sekundärutrymmet. Rören mynnar på några meters djup ner i kondensationsbassängen. På 

nedblåsningsrören finns det ett antal backventiler, s.k. vakuumbrytare, vilka har till uppgift att öppna 

vid övertryck i kompressionsutrymmet och möjliggöra gasöverströmning mellan sekundär- och 

primärutrymmet och därmed tryckutjämna inneslutningen.  

Biologisk skärm 

En betongkonstruktion placerad runt reaktortanken som fungerar som strålskärm och minskar 

strålningen i inneslutningen till nivåer som möjliggör tillträde till inneslutningen för personal i 

samband med underhållsarbeten. Reaktortanken vilar på den biologiska skärmen och sitter fast via 

en upphängningsmekanism. 
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Figur 1. Tvärsnittsbild av en BWR-inneslutning med tillhörande markering av dess huvuddelar.   
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2.3 Säkerhetsprincip 
Säkerheten för en reaktorinneslutning bygger i första hand på att dess integritet kan upprätthållas 

vid olika haveriförlopp. Säkerhetsprincipen för detta är att det finns barriärskyddande funktioner 

vilka i största möjliga utsträckning ska hålla viktiga säkerhetsparametrar för inneslutningen inom 

definierade acceptansgränser och därmed garantera att inneslutningens säkerhetsfunktioner i största 

mån uppfylls. Säkerhetsprinciperna ska verka för att ge goda säkerhetsmarginaler både vid 

förutsedda händelser och vid icke förutsedda händelser. 

2.3.1 Säkerhetsfunktioner 

För reaktorinneslutningen har det definierats två barriärskyddande säkerhetsfunktioner:   

 Isolering och skydd av reaktorinneslutningen 

Funktionen syftar till att säkerställa att reaktorinneslutningen uppfyller sin uppgift som fysisk 

barriär.  

 Bortförsel av reaktorns resteffekt 

Reaktorinneslutningen ska kunna ta emot resteffekt från reaktorn i de fall ordinarie system 

inte är tillgängliga och därmed undvika skador på primärsystemet.  

2.3.2 Säkerhetsparametrar 

De tillståndsparametrar som är viktiga att studera för att verifiera att säkerhetsfunktioner uppfylls 

kallas säkerhetsparametrar. Nedan redovisas reaktorinneslutningens säkerhetsparametrar och vilken 

säkerhetsfunktion parametern påverkar [1] [5]. 

Tabell 1. Reaktorinneslutningens säkerhetsparametrar och dess samband med inneslutningens säkerhetsfunktioner. 

Säkerhetsfunktion Säkerhetsparameter 

Isolering och skydd av reaktorinneslutningen Tryck 

Gastemperatur 

Syrgaskoncentration 

Vattennivå i kondensationsbassäng 

Bortförsel av reaktorns resteffekt Vattentemperatur i kondensationsbassäng 

Vattennivå i kondensationsbassäng 

 

Tryck 

Den viktigaste säkerhetsparametern är trycket i inneslutningen vilket kan påverka inneslutningens 

funktion som fysisk barriär. Betongkonstruktionerna är konstruerade för att klara en viss 

tryckbelastning utan att skador uppstår vilket försämrar tätheten och möjliggör läckage. Många av de 

övriga säkerhetsparameterna har en indirekt påverkan på trycket [1] [6]. 

Gastemperatur 

Gastemperaturen i inneslutningen är ofta begränsad av ångans mättnadstemperatur vid rådande 

ångtryck men temperaturbelastningar, speciellt tidigt i ett händelseförlopp, kan påverka 

betongkonstruktioner och komponenter i inneslutningen [1]. 

Syrgaskoncentration 

Koncentrationen av syrgas innanför reaktorinneslutningen behöver begränsas för att minimera 

möjligheter till exoterma reaktioner mellan syrgas och vätgas. Vätgas kan frigöras vid olika typer av 

händelseförlopp. Med bakgrund av detta begränsas syrgaskoncentrationen genom att 
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reaktorinneslutningen har en kvävgasatmosfär i både primär- och sekundärutrymme under 

effektdrift. Därtill finns det processystem (system 756) vars uppgift är att begränsa syrgas- och 

vätgashalt i inneslutningen genom att rekombinera syre och väte i en katalytisk reaktion.  

Vattennivå 

Vattennivån i kondensationsbassängen får inte understiga nivåer där det finns risk för att 

nedblåsningsrörens mynning blottläggs och PS-principen upphör att fungera. Vidare påverkar 

vattennivån många av de övriga säkerhetsparametrarna då den fria gasvolymen i sekundärutrymmet 

är direkt kopplad till kondensationsbassängens vattennivå [5] [6]. 

Vattentemperatur 

Temperatur i kondensationsbassängen påverkar inneslutningens möjligheter att ta emot reaktorns 

resteffekt. Temperaturen i kondensationsbassängen får inte överstiga en nivå där fullständig 

kondensationen av ånga kan begränsas [5]. 

En annan parameter som studeras är kavitationsmarginalen (NPSH-marginal) för pumpar i de system 

som använder kondensationsbassängen som vattenreservoar. NPSH är ett mått på skillnaden mellan 

det absoluta trycket vid pumpens sugsida och ångbildningstrycket vid den aktuella temperaturen. För 

att säkerställa att dessa system kan uppfylla sin funktion krävs att pumpen inte skadas via kavitation 

[5]. NPSH-marginalen är direkt beroende av vissa säkerhetsparametrar, exempelvis vattennivå och 

gastryck i sekundärutrymmet. 

2.3.3 Parameterövervakning 

Övervakning av säkerhetsparametrarna sker via ett antal olika mätgivare på olika platser i 

inneslutningen. Vidare har säkerhetsparametrarna nominella värden som gäller vid normala driftfall. 

Avvikelser från nominella värden ska utlösa indikationer och eventuellt aktivera automatiska 

säkerhetskedjor beroende på ett antal definierade larm och villkor. Reaktorinneslutningens viktigaste 

säkerhetskedja är I-kedjan vilken isolerar reaktorinneslutningen. I-kedjan aktiverar snabbstopp av 

reaktorn och stängning av inneslutningens skalventiler. Ett exempel är när trycket i inneslutningen 

avviker väsentligt från sitt nominella driftvärde vilket leder till larm om högt tryck i inneslutningen 

samt villkor vilket utlöser I-kedjan [1]. Säkerhetskedjorna utlöser i sin tur villkor för aktivering av 

säkerhetssystem och andra typer av barriärskyddande säkerhetsfunktioner. 

2.3.4 Barriärskyddande funktioner och inneslutningens säkerhetssystem 

De barriärskyddande funktionerna syftar till att vidmakthålla säkerhetsparametrarna inom angivna 

gränser för att reaktorinneslutningens säkerhetsfunktioner ska bevaras. För reaktorinneslutningen 

har det definierats många barriärskyddande funktioner och de allra mest vitala funktionerna berör 

begränsning av tryck- och temperaturförlopp i inneslutningen. 

De barriärskyddande funktionerna uppfylls genom ett antal processystem med särskilda 

säkerhetsuppgifter, s.k. säkerhetsklassade system. Systemen är konstruerade enligt principer vilka 

ska skapa ett diversifierat och redundant utförande av de barriärskyddande funktionerna. 

Säkerhetssystemen har högre krav vad gäller tillgänglighet och prestanda än övriga processystem [1] 

[2].  

Nedan ges en kort beskrivning av de viktigaste säkerhetsklassade systemen som är aktiva i 

reaktorinneslutningen. Alla processystem i Forsmark är namngivna efter systemnummer. 300-

systemen är processystem kopplade till anläggningens reaktordel.  
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System 314 - Avblåsningssystem 

I reaktorinneslutningen finns ett tryckavsäkringssystem (314) för RCPB-systemet. 

Avblåsningssystemet är direkt anslutet till RCPB-systemet via ett antal avblåsningsrör, med anslutna 

ventiler, vilka förbinder huvudångledningar med kondensationsbassängen i inneslutningen. Systemet 

har till uppgift att kunna avbörda ånga eller vatten från RCPB-systemet och därmed kontrollera 

trycket i RCPB-systemet.  

Avblåsningssystemet styrs via ventiler med olika typ av karaktäristik gällande exempelvis 

flödeskapacitet, ventilens öppningstid och logik för aktivering etc. Ventilerna kan grovt delas in i tre 

olika ventilstråk: tryckavsäkringsventiler, reglerventiler och vattenblåsande ventiler. 

Avblåsningssystemet används exempelvis när primärsystemets huvudvärmesänka (turbin + 

kondensor) inte är tillgänglig och reaktorns resteffekt måste föras bort för att förhindra en 

tryckökning i reaktortanken [7]. 

System 322 – Inneslutningens kyl- och sprinklersystem 

Ett annat viktigt barriärskyddande system är reaktorinneslutningens kylsystem. Vid haverier har 

systemet till uppgift att kyla hela reaktorinneslutningen.  Systemet tar vatten från 

kondensationsbassängen via ett antal sugsilar. Vattnet kyls sedan ner i värmeväxlare och återförs till 

reaktorinneslutningen antingen direkt till kondensationsbassängen eller till det övre primärutrymmet 

via sprinkling. Sprinklingen används vid haverier för att förhindra en överhettad atmosfär i 

primärutrymmet vilket kan vara skadligt för en del komponenter. En annan fördel med sprinklingen 

är att trycknedtagningsförloppet blir snabbare eftersom sprinklingen bidrar till en ökad kondensation 

av frigjord ånga. 

Kylsystemet är indelat i fyra separata och oberoende kylkretsar vilka också är fysiskt separerade i 

utrymmet. Dessutom är kylsystemet indelat subvis vilket innebär att varje kylkrets har en egen 

elkraftmatning. Detta bidrar till en ökad säkerhet för systemet mot eventuella enkelfel. 

Inneslutningens kylsystem ingår i en kylkedja med totalt tre kylsystem där havsvatten i slutändan 

används som värmesänka [8].  

System 323 - Nödkylsystem för reaktorhärden 

Systemet har till uppgift att i samband med en LOCA-händelse (Loss of coolant accident) utgöra ett 

skydd mot överhettning av reaktorhärden. Systemet är tillgängligt när trycket i reaktortanken 

understiger 12 bar. Systemet består av fyra oberoende kylkretsar där vatten tas från 

kondensationsbassängen via sugsilar och pumpas in till reaktortanken på en nivå över härdkanten 

[9].  

System 327 - Hjälpmatarvattensystem 

Systemets uppgift är tillföra reaktortanken vatten vid LOCA-händelser. Systemet består av fyra 

separata och oberoende kretsar där vatten tas från en extern vattentank och tillförs reaktortanken. 

Systemet är tillgängligt även vid höga reaktortryck [10].  

System 328 - Kondensationssystem 

Ett av de viktigaste systemen för att skydda reaktorinneslutningen är kondensationssystemet. I 

systemet ingår nedblåsningsrör, med tillhörande vakuumbrytare, och kondensationsbassäng. Nedan 

presenteras de säkerhetsuppgifter systemet har i händelse av ett haveri. 
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 Frigjord ånga till inneslutningen ska kondenseras och det ska finnas kapacitet att ta emot 

hela reaktorns resteffekt. 

 Kondensationsbassängen ska vara vattenreservoar både för system 322 och system 323. 

 Vid haverier som medför I-isolering ska det nedre primärutrymmet fyllas med vatten från 

kondensationsbassängen. Vattnet ska kyla ner de härddelar som kan ha brutit igenom 

reaktortanken vid LOCA-händelser. 

Systemet bygger på PS-principen där frigjord ånga leds ner till kondensationsbassängen för att 

kondensera i vattenbassängen. Vid kondensationen frigörs energi motsvarande ångbildningsentalpin 

och detta leder till en temperaturökning i kondensationsbassängen. Den kondenserade ångan 

kommer också leda till en ökad vattennivå i bassängen.  

Vattenfyllning av nedre primärutrymmet utförs genom att kondensationsbassängen och nedre 

primärutrymmet är förbundet med ett överströmningsrör med tillhörande ventil. Vid signal öppnas 

ventilen och vatten strömmar över från kondensationsbassängen. Flödet i röret bestäms av 

tryckskillnaden mellan rörets mynning i kondensationsbassängen och mynningen i nedre 

primärutrymmet [11]. 
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2.4 Händelseförlopp i reaktorinneslutningen under ett inre rörbrott 
I samband med att det sker ett inre rörbrott kan reaktorinneslutningens säkerhetsfunktioner 

påverkas via fyra olika typer av händelseförlopp: 

 Termohydrauliska händelseförlopp 

 Vätgasbrand (vätgasexplosion) 

 Dynamiska förlopp i kondensationsbassängen 

 Dynamiska effekter kopplat till rörbrottet 

Det är i huvudsak de termohydrauliska händelseförloppen och till viss del även möjligheten till 

vätgasbrand samt enstaka av de dynamiska förloppen i kondensationsbassängen som studeras med 

beräkningskoder.  

I beskrivningen antas att det inre rörbrottet utvecklas momentant och ger ett läckage av ånga/vatten 

ut till det övre primärutrymmet. Ett inre rörbrott beskriver i stort sett alla möjliga händelseförlopp 

som kan ske i inneslutningen och därför gäller beskrivningen även andra typer av händelser. Ett inre 

rörbrott betyder att det sker ett rörbrott mellan reaktortanken och inneslutningens inre skalventil. 

Detta rörbrott skiljer sig jämfört med andra rörbrott som kan inträffa i ett kärnkraftverk i det 

avseende att rörbrottet inte kan isoleras. Rörbrottet medför ett läckage av kylmedel från reaktorns 

primärsystem, RCPB, och ett inre rörbrott benämns därför som en LOCA-händelse. I kommande 

avsnitt ges en kort beskrivning kring brottflödet och reaktortankens inverkan på händelseförloppet. 

Därefter redovisas händelseförloppen för reaktorinneslutningens säkerhetsparametrar. 

2.4.1 Brottflöde 

Det utströmmande mediet kan vara antingen enfas (ånga) eller tvåfas-blandning (ånga och vatten) 

beroende på typ av rörbrott. Storleken på utflödet bestäms av brottarea samt mediets tryck, 

temperatur och entalpi. Kylmediets parametrar ändras under händelseförloppet, framför allt 

kommer trycket i reaktortanken att minska. Det betyder att brottflödet kommer vara som störst i 

början av händelseförloppet och kommer sedan att minska i takt med att tryckskillnaden mellan 

reaktortanken och det övre primärutrymmet blir mindre. 

2.4.2 Reaktortankens dynamik under rörbrott 

Händelseförloppet i reaktorinneslutningen är direkt beroende av dynamiken i reaktortanken och 

funktionen i de system kopplade till reaktortanken. 

När aktivering av I-kedjan utlöses kommer reaktorn att snabbstoppas. Efter snabbstopp sker det 

fortfarande en effektutveckling i reaktorn till följd av radioaktiva sönderfall, s.k. resteffekt. Denna 

effekt motsvarar initialt ungefär 6 % av nominell effekt och är exponentiellt avtagande. Energi från 

reaktortanken tillförs reaktorinneslutningen genom det utströmmande mediet från rörbrottet, 

antingen i form av ånga eller varmt vatten. 

I de fall härden friläggs till följd av kylmedieförlusten kan det bildas icke-kondenserbara gaser i 

reaktortanken när bränslekapslingens temperatur ökar. Gaserna kan strömma ut till 

reaktorinneslutningen via rörbrottet och påverka trycket i reaktorinneslutningen. En långvarig 

blottläggning av härden kan leda till härdsmälta. Vid extrema fall kan bränslesmältan i 

långtidsförloppet tränga igenom reaktortanken och ner till det nedre primärutrymmet. 
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De barriärskyddande system för reaktortanken, system 323 och system 327, påverkar tryck och 

temperatur i reaktortanken vilket indirekt har en inverkan på brottflödet och tillståndsparametrarna i 

reaktorinneslutningen. 

2.4.3 Tryck 

Tryckförloppet i reaktorinneslutningen i samband med ett inre rörbrott kan delas in i tre moment [1]. 

1. Friblåsning av nedblåsningsrör 

Tidsförlopp:  0-10s. 

2. Nedblåsning av gas till sekundärutrymme 

Tidsförlopp: 30s – 30 min efter friblåsning. 

3. Trycknedtagning 

Tidsförlopp: svåruppskattat men kan pågå timmar efter avslutad nedblåsning.  

Tidsförloppen för de olika momenten varierar beroende på brottstorlek, typ av rörbrott, 

inneslutningens initialtillstånd m.m. Ett exempel på ett tryckförlopp vid ett inre rörbrott presenteras i 

Figur 2. De olika delförloppen är också markerade där siffrorna anknyter till listan ovan.

Figur 2. Exempel på tryckförlopp i inneslutningen vid ett inre rörbrott. 

Friblåsning av nedblåsningsrör 

Nedblåsningsrören är från början fyllda med en vattenpelare eftersom vid normalt driftläge har 

primär- och sekundärutrymme ett likartat tryck. Innan ånga kan börjar strömma över till 

sekundärutrymmet och kondenseras enligt PS-principen måste vattenpelaren i nedblåsningsrören 

blåsas ut, s.k. friblåsning. Det utströmmande mediet från rörbrottet leder till ett ökat tryck i det övre 

primärutrymmet. Vattnet i nedblåsningsrören kommer börja pressas ut till kondensationsbassängen 

till följd av övertrycket i övre primärutrymmet. Friblåsningsprocessen kommer att fortgå till trycket i 

det övre primärutrymmet motsvarar det initiala trycket i kompressionsutrymmet och det 

hydrostatiska trycket vid nedblåsningsrörets mynning i kondensationsbassängen. Tryckstegringen i 

övre primärutrymmet under friblåsningsprocessen bestäms av ångtillflödet från rörbrottet och det 

initiala gastillståndet. Den maximala tryckdifferensen över mellanbjälklaget infaller i slutet av 

friblåsningsmomentet [1] vilket kan urskiljas i Figur 2 vid tidpunkten 100s. 

 

 

1 2 3 
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Nedblåsning av gas till sekundärutrymme 

Efter friblåsningsprocessen kommer en gasblandning av ånga och icke-kondenserbara gaser att börja 

strömma ut till kondensationsbassängen. Ångan kondenserar fullständigt medan den icke-

kondenserbara gasen kommer ansamlas i kompressionsutrymmet. Den icke-kondenserbara gasen 

kommer vid nedblåsning ge upphov till gasbubblor i kondensationsbassängen. I början av 

nedblåsningsförloppet kommer gasbubblorna vara stora eftersom gasblandningen huvudsakligen 

utgörs av icke-kondenserbara gaser. Gasbubblorna från icke-kondenserbara gaser ger upphov till en 

rad fysiska fenomen vilka beskrivs i avsnittet om dynamiska förlopp i kondensationsbassängen i 

Bilaga 1: Övriga potentiella händelseförlopp i reaktorinneslutningen. 

Det högsta trycket i reaktorinneslutningen under nedblåsningsförloppet infinner sig i 

primärutrymmet. Trycket i primärutrymmet bestäms av gastrycket i kompressionsutrymmet, det 

hydrostatiska trycket vid nedblåsningsrörets mynning och tryckfall från strömningsförluster i 

nedblåsningsrören enligt ekvationen nedan: 

   (1) 

   

 

 

 

 

Störst inverkan på tryckförloppet i primärutrymmet har gastrycket i kompressionsutrymmet. Det 

hydrostatiska trycket förändras vid variationer i kondensationsbassängens nivå vilket påverkar 

nedblåsningsrörens nedstickningsdjup. Tryckfallet i nedblåsningsrören har en relativt liten påverkan 

på tryckförloppet. 

Gastrycket i kompressionsutrymmet är summan av vattenångans partialtryck och de icke-

kondenserbara gasernas partialtryck. 

  (2) 

 

Ångans partialtryck bestäms av gastemperaturen i kompressionsutrymmet samt den relativa 

fuktigheten. Partialtrycket för de icke-kondenserbara gaserna kan beskrivas med hjälp av den ideala 

gaslagen.  

 
 (3) 
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Gaskonstanten för de icke-kondenserbara gaserna kan approximeras med gaskonstanten för kvävgas 

eftersom gassammansättningen till största del utgörs av kvävgas. De icke-kondenserbara gasernas 

tryck påverkas enligt ekvationen ovan av följande tre variabler i kompressionsutrymmet: 

 Massa icke-kondenserbar gas 

 Gastemperatur 

 Fri gasvolym 

Massa icke-kondenserbar gas 
Den faktor som huvudsakligen påverkar tryckförloppet i inneslutningen är hur stor mängd icke-

kondenserbar gas som strömmar från primärutrymmet till kompressionsutrymmet. Mängden gas 

som ansamlas i kompressionsutrymmet är beroende av följande faktorer: 

 Initiala mängden gas i primärutrymmet 

 Inneslutningens utformning 

 Typ av rörbrott och brottstorlek 

 Sprinklerflödet till primärutrymmet 

 Tillförsel av icke-kondenserbar gas från exempelvis zirkonium-reaktion eller radiolys av 

vatten. 

Den initiala mängden icke-kondenserbar gas i primärutrymmet kan med ideala gaslagen beskrivas 

enligt: 

    (4) 

 

 

 [Pa] 

 

 [m3] 

 

 

Ur ekvationen kan utläsas att största mängden icke-kondenserbar gas för en given volym på 

primärutrymmet fås vid följande initialtillstånd vid normaldrift: 

 Högsta tillåtna tryck i primärutrymme vid drift 

 Lägsta möjliga ångtryck, d v s låg relativ luftfuktighet 

 Låg gastemperatur 

Gastemperatur i kompressionsutrymmet 
Temperaturen på gasen i kompressionsutrymmet bestäms av tre faktorer: Begynnelsetemperatur för 

gasen i kompressionsutrymmet, temperatur på den gas som strömmar från primärutrymmet, 

uppvärmning till följd av gaskompression och värmeledning från nedblåsningsrören. 
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Kompressionsutrymmets volym 
Gastrycket i kompressionsutrymmet är beroende av hur stor fri gasvolym som finns tillgänglig. Det 

maximala trycket i reaktorinneslutningen blir högre när kompressionsutrymmets fria gasvolym 

minskar. Den fria gasvolymen påverkas endast av kondensationsbassängens nivå.  

  (5) 
 

 

 

Huruvida vatten tillförs eller bortförs från kondensationsbassängen är beroende av typ av inledande 

händelse och vilka system som är aktiva under händelseförloppet.  

Nedblåsningsprocessen kommer fortgå så länge utströmningen av ånga från rörbrottet överstiger 

kondensationen av ånga. I teorin inträffar det maximala trycket i reaktorinneslutningen när all icke-

kondenserbar gas i primärutrymmet har ansamlats i kompressionsutrymmet. En liten ytterligare 

tryckstegring kan ske om kondensationsbassängens nivå ökar eller om temperaturen på gasen i 

kompressionsutrymmet stiger.    

Trycknedtagning 

I takt med att trycket i reaktortanken sjunker kommer utflödet av ånga/vatten från brottstället att 

minska. Nedblåsning av gas till sekundärutrymmet upphör när hela brottflödet kan kondenseras av 

sprinklersystemet, tryckstegringen avtar och trycket i inneslutningen har nått sitt maximala värde. 

När kondensationen av ånga är större än tillflödet av ånga till primärutrymmet börjar trycket i 

inneslutningen att minska. När trycket i övre primärutrymmet har sjunkit till den grad att det är ett 

övertryck i kompressionsutrymmet kommer vakuumbrytarna att öppna och icke-kondenserbar gas 

strömmar tillbaka till övre primärutrymmet. Totalt finns det tio vakuumbrytare som består av två 

backventiler i serie. 

Tillstånd vilket kan leda till ökat maximaltryck i inneslutningen vid inre rörbrott 

Under ett inre rörbrott finns det tillståndsvariabler och omständigheter vilka kan leda till ett ökat 

maximalt tryck i reaktorinneslutningen.  

Begränsningar av PS-principen 
Det maximala trycket i reaktorinneslutningen kan bli högre om det finns begränsningar i PS-

principen. Begränsningarna innebär att ånga kan strömma till kompressionsutrymmet utan att 

kondensera. Detta leder till att partialtrycket för ånga ökar i sekundärutrymmet vilket ger en ökning 

av potentiellt maxtryck. Detta inträffar vid två fall: 

 Läckage i mellanbjälklaget 

Ånga kan strömma direkt över till sekundärutrymmet utan att ta vägen genom 

nedblåsningsrören 

 Fel på vakuumbrytare 

Komponentfel på de backventiler som utgör vakuumbrytare vilket innebär att ånga fritt kan 

strömma över till kompressionsutrymmet. 
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Begränsningar av PS-principen ger ofta störst utslag vid rörbrott med ett utdraget händelseförlopp 

när trycket i reaktortanken sjunker långsamt. I det fallet hinner mer ånga strömma över till 

sekundärutrymmet. 

Minskad fri gasvolym i sekundärutrymmet 
En minskad volym av kompressionsutrymmet ger ett högre gastryck vilket kan ge ett högre maximalt 

tryck under händelseförloppet. Kompressionsutrymmet volym minskar när vattennivån i 

kondensationsbassängen ökar när externt vatten tillförs. En ökad vattennivå betyder också att 

nedblåsningsrörens nedsticksdjup ökar vilket ger ett högre tryck i inneslutningen.  

Uppvärmning av gas i kompressionsutrymmet 
Värmeöverföring vilket bidrar till en uppvärmning av gasen i kompressionsutrymmet ger ett högre 

totaltryck i inneslutningen. Under nedblåsningsförloppet värms nedblåsningsrören upp av det 

nedblåsande mediet. Sedermera sker det en värmetransport från nedblåsningsrören över till gasen i 

kompressionsutrymmet.  

Tillförsel av icke-kondenserbara gaser 
Vid ett rörbrott kan icke-kondenserbara gaser tillföras primärutrymmet från reaktortanken. Vätgas 

och syrgas kan bildas i reaktortanken via exempelvis radiolys eller metall-vatten reaktioner vid höga 

temperaturer på bränslekapslingen. Det potentiella totaltrycket i reaktorinneslutningen blir högre 

eftersom mängden icke-kondenserbar gas i inneslutningen ökar.  

2.4.4 Gastemperatur 

Gastemperaturen i reaktorinneslutningen är högst i det övre primärutrymmet. Under ett inre 

rörbrott följer gastemperaturen i övre primärutrymmet i princip mättnadstemperaturen vid aktuellt 

ångtryck. I början av händelseförloppet när primärutrymmet i huvudsak utgörs av icke-

kondenserbara gaser är temperaturförloppet annorlunda och kan förenklat beskrivas med den ideala 

gaslagen. Innan sprinklersystemet i inneslutningen har aktiverats kan ångan vara överhettad men 

energiinnehållet i överhettad ånga är relativt liten och kan tas upp om omkringliggande stål- och 

betongkonstruktioner. Lokalt kan temperaturen variera till följd av att omblandningen av gas sker 

långsamt.  

I kompressionsutrymmet är temperaturen lägre än i primärutrymmet men temperaturförloppet är 

intressant eftersom gastemperaturen påverkar trycket i inneslutningen. Temperaturen i 

kompressionsutrymmet under ett rörbrott är i första hand beroende av begynnelsetemperaturen, 

värmetransport till omgivande ytor och temperaturen i kondensationsbassängen vilket bestämmer 

temperaturen på den gas som strömmar över till kompressionsutrymmet. 

2.4.5 Kondensationsbassäng (nivå, temperatur, NPSH-marginal) 

Temperatur 

Temperaturen i kondensationsbassängen ökar under nedblåsningsförloppet främst från när ånga 

kondenserar. Den maximala temperaturen i kondensationsbassängen inträffar när tillflödet av värme 

från nedblåsningen är lika stor som den bortförda värmen från bassängens kylsystem. Kyleffekten 

ökar också i takt med att temperaturen i kondensationsbassängen ökar eftersom 

temperaturskillnaden i kylkretsen blir större. 
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Den gasblandning som blåses ned till kondensationsbassängen kommer avge värme till det 

omgivande vattnet, främst från kondensation av ånga. Uppvärmningen kommer inte ske homogent 

utan det kommer bli en vertikal temperaturskiktning i kondensationsbassängen. Den största 

uppvärmningen är av vattnet i närheten av nedblåsningsrörets mynning där den huvudsakliga 

kondensationen inträffar. Det uppvärmda vattnet stiger sedan uppåt i bassängen på grund av en 

minskad densitet. Detta ger upphov till en vertikal temperaturskiktning i kondensationsbassängen 

där kallare vatten finns vid botten och varmare vatten i anslutning till nedblåsningsrörens mynning 

och vattenvolymen ovanför. Kondensationsbassängens temperaturskiktning behöver tas i beaktning 

eftersom ett flertal kylsystem använder kondensationsbassängen som vattenreservoar.  

Vattennivå 

Vattennivån i kondensationsbassängen under ett rörbrott påverkas av följande faktorer: 

 Initial vattennivå 

 Tillförsel av vatten från RCPB-systemet via rörbrottet och system 314 

 Bortförsel av vatten via de processystem som använder kondensationsbassängen som 

vattenreservoar 

Härdnödkylningssystemet (system 323) tar vatten från kondensationsbassängen och tillför 

reaktortanken. I samband med ett rörbrott kommer detta vatten efter ett tag återföras till 

kondensationsbassängen via utflödet från rörbrottet och flöde genom avblåsningssystemet (system 

314). Nettoflödet från dessa system till kondensationsbassängen är därmed noll vid stationärt 

tillstånd. Vattennivån kommer att sjunka 30 minuter efter I-isolering i samband med att det nedre 

primärutrymmet vattenfylls med vatten från kondensationsbassängen.   

NPSH-marginal 

Temperatur och vattennivå i kondensationsbassängen och gastryck i sekundärutrymmet påverkar 

också kavitationsmarginalen för pumpar i de system vilka tar vatten från kondensationsbassängen. 

Kavitationsmarginal pumparna minskar vid följande fall: 

 Ökad temperatur i kondensationsbassängen 

 Minskad vattennivå i kondensationsbassängen 

 Minskat tryck i inneslutningen 

 Beläggningar på pumparnas sugsilar i kondensationsbassängen 
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2.5 Inneslutningsanalys 
Inneslutningsanalys är en säkerhetsanalys av reaktorinneslutningen där syftet är att verifiera att de 

barriärskyddande säkerhetsfunktionerna för reaktorinneslutningen uppfylls vid olika händelser. Detta 

görs genom att i analysen studera tidsförloppen för inneslutningens säkerhetsparametrar. De 

händelser som analyseras har definierats utifrån vilka händelser som potentiellt kan vara mest 

utmanande för säkerhetsparametrarnas acceptanskriterier. 

En inneslutningsanalys är en deterministisk analys vilket innebär att konsekvensen för en definierad 

inledande händelse studeras. Deterministiska analyser används för att verifiera att krav och 

acceptanskriterier uppfylls för de inledande händelserna. Slutläget för analyserna är när ett stabilt 

läge uppnåtts för den studerade händelsesekvensen. 

I analysen av de termohydrauliska händelseförloppen i inneslutningen används beräkningsmodeller 

eftersom det inte är rimligt att studera kritiska händelseförlopp, exempelvis stora rörbrott, genom 

att utföra fullskaliga experiment. Resultaten från beräkningsmodellerna kan göras tillräckligt 

tillförlitliga genom att tillämpa en metodik för att ta hänsyn till förenklingar, osäkerheter m.m. i 

beräkningsmodellen.      

2.5.1 Inledande händelser 

Inneslutningsanalysen utgår från en definierad inledande händelse. Den inledande händelsen 

definieras utifrån en kombination av parametrarna beskrivna nedan vilka beskriver tillståndet fram 

till att säkerhetssystem har aktiverat säkerhetsfunktioner, exempelvis I-isolering, eller att händelsen 

orsakat någon annan form av varseblivning.  

Antalet händelser som studeras i inneslutningsanalyser har begränsats ner till ett fåtal händelser som 

identifierats kunna ge störst påverkan på respektive säkerhetsparameter m a p på dess 

acceptanskriterier. 

2.5.2 Metodik 

En deterministisk säkerhetsanalys ska utföras med en speciell metodik där det finns givna regler 

gällande antaganden, valbara parametrar etc. Analysen ska utföras med en konservativ metodik för 

att konsekvenserna från den studerade händelsen ska vara svårast möjliga med avseende på den av 

inneslutningens säkerhetsparametrar som studeras och samtidigt ta hänsyn till beräkningsmodellens 

förenklingar och begränsningar. Det uppfylls genom att antaganden i modellen, val av 

anläggningsförhållanden, parametervärden, systemprestanda m.m. görs med en rimlig konservatism 

för att resultatet ska anses vara tillförlitligt.  

Tillvägagångssättet för en deterministisk säkerhetsanalys beskrivs nedan. Figur 3 ger en schematisk 

beskrivning av förloppet.  

Beräkningsmodellen ska kunna beskriva de väsentliga händelseförlopp och fysiska fenomen som kan 

tänkas inträffa i inneslutningen och har en påverkan på säkerhetsparametrarna. I 

beräkningsmodellerna ingår inte alla dynamiska förlopp som kan inträffa i reaktorinneslutningen, 

utan vissa förlopp analyseras med andra metoder, exempelvis röreffekter. Modellen använder indata 

för att beräkna säkerhetsparametern som funktion av tiden under det studerade händelseförloppet. 
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Indata till modellen kan sammanfattas i följande punkter: 

 Val av inledande händelse 

 Initialt anläggningstillstånd 

 Utnyttjande av konsekvenslindrande system och andra driftfunktioner 

 Ansättning av enkelfel 

 Antaganden om yttre nätbortfall 

 

Figur 3. Beskrivning av förloppet i en deterministisk säkerhetsanalys av reaktorinneslutningen. 

2.6 Beräkningskoder 
Beräkningskoder som används i inneslutningsanalyserna behöver kunna beskriva de huvudsakliga 

termohydrauliska förloppen som kan ske i reaktorinneslutningen. Därtill behöver det kunna göras bra 

modeller av säkerhetssystemen. COPTA är den beräkningskod som använts i inneslutningsanalyserna 

ända sedan kärnkraften introducerades i Sverige. Under senaste decenniet har nyare 

beräkningskoder introducerats vilka kan tänkas användas i inneslutningsanalyser. 

2.6.1 APROS 

Advanced Process Simulation Software, APROS, är ett beräkningsprogram för att simulera dynamiska 

förlopp i första hand inriktat mot termohydrauliska förlopp i förbränningskraftverk och kärnkraftverk. 

APROS har utvecklats i Finland genom ett samarbete mellan VTT, ett forsknings- och 

utvecklingscenter inom teknik, och Fortum.  

En APROS-modell upprättas i ett grafiskt användargränssnitt där användaren har tillgång till ett 

bibliotek med fördefinierade modeller som beskriver processkomponenter, exempelvis ventiler, eller 

olika typer av fysiska fenomen, exempelvis värmeöverföring. Modeller byggs upp genom att införa 

och koppla ihop komponenter i diagram, även kallade nät. När en komponent införts behöver 

användaren därtill definiera specifika egenskaper för komponenten i form av inparametrar. De 

fördefinierade komponentmodellerna i APROS har alla olika typer av inparametrar som är essentiella 

för att beskriva komponentens funktion [12].  

APROS inneslutningskomponenter 

En inneslutningsmodell i APROS byggs i första hand upp utifrån de fördefinierade modeller som 

återfinns i APROS-biblioteket med inneslutningskomponenter. Biblioteket innehåller dels 

komponenter för att beskriva termohydrauliken men det finns och komponenter för att beskriva 

speciella ingenjörsmässiga lösningar som sprinklersystem. I  

Tabell 2 återfinns de mest väsentliga modellkomponenter som används för att upprätta en 

inneslutningsmodell [13]. 

Inledande händelse 

Anläggningstillstånd 

Övrig indata 

Beräkningsmodell 
Säkerhetsparametrar 

f(t) 
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Tabell 2. Huvudsakliga APROS-komponenter som används i inneslutningsmodeller. 

APROS-komponent Grafisk representation 
Nod 
De olika utrymmena i reaktorinneslutningen beskrivs med 
kontrollvolymer kallade noder. Noden beskriver en gasatmosfär med 
två faser; en gasfas som utgörs av icke-kondenserbara gaser och 
vattenånga, samt en annan fas som utgörs av vattendroppar.  
 
De inparametrar som är väsentliga för att definiera kontrollvolymen är 
geometriska inparametrar som höjd, areor, volymer men också indata 
för tillståndsvariabler som tryck, temperatur etc. 

 

 
Flödesväg 
Noderna sammankopplas med komponenter som representerar olika 
typer av flödesvägar. Det krävs separata komponenter för att beskriva 
flöden av gas respektive vatten mellan noderna. 
 
Flödesvägarna konfigureras genom att ange inparametrar för 
exempelvis flödesarea, förlustkoefficienter etc. 
 

 

Vattenbassäng  
Komponent som kopplas till en nod för att beskriva en ansamling av 
vatten. Interaktionen mellan vattenvolymen och nodens gasatmosfär 
omfattar mass- och energiutbyten.  
 

 

Värmestruktur 
Värmeöverföringar mellan noder genom olika typer av väggar beskrivs 
med värmestrukturer.  
 
Det finns ett par olika värmeöverföringsmodeller användaren kan välja 
mellan. Det finns möjlighet att välja dels enkla samband för att beskriva 
värmeutbytet men också detaljerade samband med interna 
beräkningar av flödesspecifika tillstånd som påverkar värmeutbytet. 

 

 
Sprinklersystem 
Komponenten används för att beskriva de fenomen som inträffar när 
ett utrymme sprinklas.  
 
Användaren anger inparametrar som definierar egenskaper för 
sprinklingen, exempelvis storlek på vattendropparna.  
 

 

Komponent för källdata 
Det finns specifika komponenter för att beskriva tillförsel 
ånga/vatten/gaser till en nod.  
 
De huvudsakliga inparametrar som ges är flöde och entalpi. 
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Beräkningsmetod 

Utifrån den grafiska modellen upprättar APROS automatiskt ett motsvarande system av olika 

beräkningsnoder.  De termohydrauliska beräkningarna är baserade på de fundamentala lagarna 

gällande bevarande av massa, energi och impuls samt tillståndslagar som exempelvis allmänna 

gaslagen. Vidare finns det specifika ekvationer exempelvis gällande värmeöverföring eller 

kondensation [13].  

I beräkningarna använder APROS sig av ”lumped parameter model” vilket betyder att 

kontrollvolymen beskrivs beräkningsmässigt med endast en nod och tillståndet i kontrollvolymerna 

antas vara homogent. Det betyder att ingen hänsyn tas till rumsliga variationer. 

Från beräkningsnoderna upprättas därefter ekvationssystem som beskrivs med matriser. Systemen 

löses med numeriska beräkningsmetoder där valet av specifik metod anpassas efter matrisernas 

egenskaper. Noggrannheten i beräkningarna är till stor del beroende av vilket tidssteg som väljs i 

APROS-beräkningarna. Tidssteget ska väljas tillräckligt lågt för att systemet ska ge ett tillförlitligt 

resultat. 

2.6.2 COPTA 

I samband med att de svenska reaktorkoncepten togs fram under 1960- och 1970-talet uppstod ett 

behov av att kunna dimensionera och verifiera olika konstruktioner med hjälp av beräkningskoder. 

COPTA, Containment Pressure Transient Analysis, är en beräkningskod framtagen för att analysera 

tryck- och temperaturtransienter i reaktorinneslutningen, både för PWR (tryckvattenreaktorer) och 

BWR. Programmet utvecklades under 1970-talet genom ett samarbete mellan tre stora svenska 

aktörer inom kärnkraften, Vattenfall, Studsvik och dåvarande ASEA-ATOM (numera Westinghouse). 

Utgångspunkten vid utvecklingen av COPTA var att, på ett enkelt sätt, kunna beskriva de väsentliga 

fysikaliska processerna som påverkar tryck och temperatur i inneslutningen [14]. 

COPTA är programmerad i FORTRAN-kod. En COPTA-modell och dess begynnelsevillkor definieras i 

en s.k. input-fil. Filen skrivs på en speciell form vilket härrör från tiden då hålkort användes för 

inläsning.  

Validering av COPTA har skett via ett antal olika experiment där fullskaliga LOCA-förlopp har utförts 

vid den stängda reaktorn i Marviken. Mätdata från experimenten har sedan jämförts med resultat 

från en COPTA-modell av anläggningen.   

På grund av beräkningskodens smala användningsområde finns det endast ett fåtal personer som har 

kompetens om COPTA. Vidare kan den tillgängliga dokumentationen anses vara begränsad vilket 

betyder att kompetensen är låst till de fåtal personer som arbetar med COPTA.  

Beräkningsmetod 

I COPTA representeras reaktorinneslutningens geometri genom att dela in volymen i ett godtyckligt 

antal kontrollvolymer, kallade noder, vilka representerar rum och fria utrymmen. Noderna beskrivs 

enligt en ”lumped parameter”-metod. Det betyder att noderna antas ha ett homogent tillstånd vilket 

medför att ingen hänsyn tas till interna variationer inom kontrollvolymen. 

Varje nod är indelad i två faser:  

 Gasfas innehåller gaser, ånga och vattendroppar 
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 Vattenfas  innehåller vatten, gasbubblor och ångbubblor 

Faserna behöver inte vara i termisk jämvikt. I varje nod tillämpas bevarandelagar för massa och 

energi samt tillståndsekvationer, exempelvis allmänna gaslagen, för ämnen inuti noden. 

Ekvationerna beräknas för respektive fas i noden [14].  

I COPTA förbinds noderna med olika flödesvägar. Flödet mellan noder beräknas med kvasistationära 

impulsbalanser. 

Vidare har COPTA färdiga modeller för att beskriva de mest väsentliga fysiska fenomenen och 

processystemen kopplade till inneslutningen. Det omfattar exempelvis modeller för värmetransport, 

kylkedjor och sprinklersystem. Modellerna använder generellt sett enkla fysiska samband för att 

beskriva fenomenen. 

Beräkningsmässigt representeras ekvationerna i form av ett system av icke-linjära 

differentialekvationer. COPTA kan använda tre olika numeriska metoder för att lösa 

ekvationssystemet. Det finns två typer av explicita metoder och en implicit metod.  

I COPTA används en förenklad modell av reaktortanken kallad COPVES för att simulera reaktorns 

påverkan på inneslutningen. COPVES innehåller en rad förenklingar, exempelvis utgörs reaktortanken 

av en enda kontrollvolym. Vidare modelleras inget sofistikerat nivåmätningssystem utan vattennivån 

i reaktortanken antas vara en ”kollapsad” nivå. Det är en förenkling av verkligheten då vattennivån 

påverkas när trycket i RCPB förändras vilket är fallet vid en LOCA.  

Utflödet av ånga/vatten, brottflödet, och dess entalpi vid en LOCA-händelse kan antingen beräknas 

av COPVES eller beräknas av mer detaljerade modeller av reaktortanken, exempelvis i 

beräkningskoden GOBLIN, för att sedan ges som randvillkor till COPTA. 

I inneslutningsanalyser beaktas förenklingarna i COPTA i första hand genom att tillämpa en 

konservativ metodik vilket ger marginaler i resultatet. I dagsläget fullgör COPTA fortfarande sitt syfte 

att studera inneslutningens säkerhetsparametrar och verifiera att inneslutningens acceptanskriterier 

upprätthålls vid de analyserade anläggningsstörningarna. Däremot finns det en intern strävan i 

organisationen mot att använda nyare och mer detaljerade beräkningskoder och de primära skälen 

listas nedan: 

1. Möjlighet till att beskriva händelseförloppen i inneslutningen mer detaljerat och därmed 

kunna minska en del konservativa antaganden.  

2. Använda en beräkningskod med större användarvänlighet och där fler personer innehar 

kompetens.   
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3. Metod 
Avsnittet presenterar tillvägagångssättet för att utvärdera APROS som beräkningskod i 

inneslutningsanalyser. En APROS-modell av reaktorinneslutningen i Forsmark 2 har utvecklats. 

Simuleringar av två typiska händelsesekvenser som studeras i inneslutningsanalyser har utförts i 

modellen. Resultaten från simuleringarna har därefter jämförts med resultat från motsvarande 

COPTA-modeller. Resultatjämförelsen fungerar som en verifiering av APROS-modellen och visar om 

den framtagna modellen ger tillförlitliga resultat. Modellutvecklingsarbetet har varit en iterativ 

arbetsprocess där felaktigheter i modellen kontinuerligt har korrigerats baserat på modellverifiering. 

I samband med modellutvecklingen i APROS har det också identifierats vilka möjligheter samt för- 

och nackdelar APROS kan tänkas ha i jämförelse med COPTA.  

3.1 APROS-modell 
En modell av reaktorinneslutningen i Forsmark 2 har utvecklats i APROS. Modellen är utvecklad i 

APROS 6, version 6.03.25 . Modellutvecklingen har skett med utgångspunkt från existerande COPTA-

modeller samt information gällande inneslutningen och dess processystem.  

3.1.1 Syfte 

Modellens syfte är att användas i inneslutningsanalyser för att studera inneslutningens 

säkerhetsparametrar. Modellen är inte anpassad för andra typer av analyser av inneslutningen, 

exempelvis avseende säkerhetssystemen. 

3.1.2 Systemgräns 

Den framtagna APROS-modellen har avgränsats till att omfatta reaktorinneslutningen exklusive 

RCPB-systemet. I modellen ingår de säkerhetssystem som har en direkt påverkan på mass- och 

energibalanser i reaktorinneslutningen. Eftersom en modell av reaktortanken saknas används 

värden, beräknade i COPTA/COPVES, för massflöden och energiflöden från reaktortanken. Det gäller 

exempelvis brottflöden och flöden i system 314. Bakgrunden till att APROS-modellen inte innefattar 

RCPB-systemet är dels en tidsmässig begränsning i projektet men också att jämförelsen mellan själva 

inneslutningsmodellerna blir mer rättvis om båda modellerna ges samma beräkningsförutsättningar.     

I APROS-modellen ingår modeller av följande system: 

 System 142 – Reaktorinneslutningen 

 System 314 – Avblåsningssystem 

 System 322 – Kyl- och sprinklersystem för reaktorinneslutningen 

 System 323 – Nödkylsystem för reaktorhärden 

 System 328 – Kondensationssystem 

3.1.3 Förutsättningar 

Den framtagna APROS-modellen har en del centrala förutsättningar och antaganden. Dessa bygger 

till största del på de antaganden och förutsättningar gällande COPTA-modeller och har gjorts i 

enlighet med den konservativa metodik som tillämpas i inneslutningsanalyser. 

 Värmeöverföring 

Extern värmeöverföring från reaktorinneslutningen till omgivningen modelleras inte i vare sig 

APROS eller COPTA-modeller. Det är ett konservativt antagande med syfte att försvåra 

händelseförloppet då mer energi stannar i inneslutningen. 
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 Reducerad kondensationsbassäng 

I likhet med COPTA-modeller används ett konservativt antagande gällande att endast en 

reducerad mängd av den totala vattenmassan i kondensationsbassängen kan delta som 

värmesänka. Antagandet görs för att ta hänsyn till den temperaturskiktning som förekommer 

i kondensationsbassängen. 

 Läckage i mellanbjälklager 

För händelseförlopp där det är försvårande med en begränsad PS-princip modelleras ett litet 

läckage i mellanbjälklaget. 

Indata till modellen 

APROS-modellen använder i stor utsträckning samma indata som COPTA-modellen. Indata gällande 

de olika systemen som ingår i APROS-modellen har i första hand hämtats från en intern FKA-rapport 

gällande indata till inneslutningsanalyser [15]. För några specifika komponenter skiljer sig indata 

beroende på skillnader mellan hur COPTA och APROS väljer att definiera komponenters egenskaper. 

3.1.4 Modellöversikt 

APROS-modellen är indelad i flera mindre och sammankopplade systemmodeller. Den centrala 

systemmodellen är den geometriska modellen av reaktorinneslutningen där system 328 även är 

inkluderad. Mindre systemmodeller beskriver de olika säkerhetssystemen och är kopplade till 

inneslutningsmodellen. Figur 4 visar hur systemmodellerna är sammankopplade.  

Varje systemmodell är överlag indelad i två APROS-diagram. Ett diagram representerar det fysiska 

systemet med mass- och entalpiflöden och ett diagram det logiska systemet d v s villkor gällande 

exempelvis aktivering/deaktivering av systemet. 

APROS-modellen innehåller även funktioner för exempelvis indatainläsning och 

parameterövervaking. 

 

  

 

Figur 4. Schematisk bild över hur systemmodellerna är sammankopplade i APROS-modellen. 
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3.1.5 Modell av reaktorinneslutningen (inkl. system 328) 

Modellen innefattar till största del en geometrisk modell där reaktorinneslutningen i APROS delas in i 

noder (kontrollvolymer) vilka förbinds med APROS-komponenter för olika typer av flödesvägar. 

Reaktorinneslutningen beskrivs i APROS med tre noder vilka representerar; övre primärutrymmet, 

nedre primärutrymmet och sekundärutrymmet. Till varje nod ansluts en vattenbassäng-komponent 

för att beskriva vattenansamlingen i respektive nod.  

Noderna sammankopplas med komponenter för flödesvägar. Övre primärutrymmet och nedre 

primärutrymmet förbinds med två flödesvägar, en för respektive tillståndsfas, vilka representerar 

tuborten och övriga flödeskanaler mellan utrymmena. Sekundärutrymmet och nedre 

primärutrymmet är förbundet med ett rör med tillhörande ventil och representerar 

överströmningsröret i system 328. Mellan övre primärutrymmet och sekundärutrymmet finns 

komponenter vilka representerar nedblåsningsrören, vakuumbrytare samt ett eventuellt läckage i 

mellanbjälklaget. 

Övriga komponenter som finns i modellen är sprinklerkomponenter och olika typer av indata-

komponenter för brottflöde och tillförsel av icke-kondenserbara gaser. Vid modellering av 

sprinklersystem antas, i likhet med COPTA-modellen, att en del av det flöde som övre 

primärutrymmet sprinklas med läcker ner till nedre primärutrymmet via tuborten. 

Figur 5 visar en översiktsbild av den geometriska modellen av reaktorinneslutningen i APROS-

modellen.  

Figur 5. Översiktsbild av den geometriska modellen av reaktorinneslutningen i APROS. 
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3.1.6 Modeller av säkerhetssystemen 

Inneslutningens säkerhetssystem är relativt enkelt modellerade och fokuserar i första hand på mass- 

och energiflöden vilket innebär att alla komponenter i de riktiga systemen inte är modellerade vilket 

påverkar dynamiken i systemet. Det har dock en väldigt liten inverkan på säkerhetsparametrarnas 

förlopp. 

System 314 

Eftersom APROS-modellen saknar en modell av reaktortank och ångledningssystemet är modellen av 

system 314 väldigt förenklad. Systemet beskriver egentligen bara en tillförsel av ånga och/eller 

vatten till kondensationsbassängen. Utdata från COPTA-simuleringar används som indata till 

systemet för att ange massflöde och specifik entalpi. Systemet är indelat i tre olika flödesstråk för de 

olika ventiltyperna; tryckavsäkringsventiler, reglerventiler samt vattenblåsande ventiler. Flödet i de 

två förstnämnda stråken utgörs av torr, mättad ånga med en specifik entalpi motsvarande den vid 

gällande tryck i reaktortanken. I det flödesstråk som representerar de vattenblåsande ventilerna 

antas flödet vara rent vatten och entalpi sätts baserad på data från COPTA. 

System 322 

Systemet representerar en enkel modell av ett kylsystem där vatten tas från 

kondensationsbassängen, kyls ned och sedan återförs antingen tillbaka till kondensationsbassängen 

eller till övre primärutrymmet och sprinklerkomponenten. Massflöde och kyleffekt i systemet 

beräknas utifrån följande samband: 

  (6) 

  (7) 

 
  

-   

-   

 -  

System 323 

Systemet aktiveras på utlöst I-isolering och pumparna startar med en liten tidsfördröjning. 

Vatteninpumpning till reaktortanken kan inte ske förrän trycket i reaktortanken nått en lägre nivå. 

Modellen av system 323 har på grund av detta delats upp i två flödesstråk: 

Stråk 1: Rundpumpning till kondensationsbassäng 
Stråket är aktivt när system 323 är aktiverat och trycket inte är tillräckligt lågt för att 

vatteninpumpning ska ske. Vatten pumpas från kondensationsbassängen och återförs till densamma. 

Det sker en uppvärmning av vattnet vilket motsvarar den tillförda pumpeffekten från pumparna i 

system 323. 

 
  (8) 
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Stråk 2: Inpumpning till reaktortank 
När trycket i reaktortanken är tillräckligt lågt avaktiveras stråk 1 och stråk 2 aktiveras. Eftersom 

reaktortanken inte är representerad i APROS-modellen modellerar stråk 2 enbart bortförsel av vatten 

från kondensationsbassängen. Inflödet till reaktortanken (i modellens fall bortförsel av vatten) är 

beroende av tryckdifferensen mellan reaktortanken och gastrycket i sekundärutrymmet. I mätning av 

tryckdifferensen utnyttjar APROS-modellen COPTA-data för reaktortankstrycket. Flödet beräknas 

därefter med hjälp av en tabellerad funktion över flödet som funktion av tryckdifferensen. 

  (9) 
 

 
 

 

3.1.7 Modellverifiering 

APROS-modellen har verifierats mot befintliga COPTA-modeller som referensmodeller. Resultaten 

från COPTA-modellerna anses vara verifierade eftersom inneslutningsanalyserna genomgått 

betydande granskning och analyserna är godkända av SSM. Två simuleringar har utförts i respektive 

modell av två typiska händelsesekvenser som studeras i inneslutningsanalyserna. För respektive 

händelsesekvens har de båda modellerna, i all väsentlighet, liknande modellstruktur och använder 

samma indata. Det medför att det förväntande resultatet är att de båda modellerna ska visa ett i 

överlag överensstämmande resultat med endast små avvikelser. APROS-modellen anses vara 

verifierad för respektive händelse om detta uppfylls. 

3.2 Val av simulerade händelsesekvenser 
Två typhändelser som studeras i inneslutningsanalyser har valts till att simuleras i APROS-modellen. 

Valet är baserat på att händelserna ska beskriva de huvudsakliga händelseförlopp som kan inträffa i 

inneslutningen. Därmed kan simuleringarna användas för att validera hela APROS-modellen och dess 

syfte att användas i inneslutningsanalyser.  

3.2.1 Händelse 1: Obefogad öppning av 314-ventil 

En händelse som ingår i analyser av hög temperatur i kondensationsbassängen. I modellverifieringen 

används händelsen i första hand för att validera att kondensationsbassängen och säkerhetssystemen 

är rätt modellerade i APROS-modellen.  

Beskrivning av händelseförlopp 

En ventil i system 314 fastnar obefogat i öppet läge och ångledningarna förbinds därmed med 

kondensationsbassängen. Det strömmande mediet från reaktortanken (ånga/vatten) medför en 

temperaturökning i kondensationsbassängen. I analysen antas ett försvårande anläggningstillstånd 

där turbin och kondensor är otillgängliga när reaktorn snabbstoppas. I det fallet tillförs 

kondensationsbassängen i stort sett all resteffekt och upplagrad energi från reaktortanken. 

Själva analysen i APROS/COPTA börjar när temperaturen i kondensationsbassängen nått 23C varpå 

ett villkor löses i logiken i säkerhetssystemet. 

I Tabell 3 nedan beskrivs händelseförloppet överskådligt. 
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Tabell 3. Händelsesekvens vilket visar de mest väsentliga händelserna i samband med den inledande händelsen 
"Obefogad öppning av 314-ventil". 

Tid Händelse 

0s 
Automatisk start av tillgängliga kretsar i 322-
systemet (hög temperatur i 
kondensationsbassäng). 

535-540s 
Temperaturen i kondensationsbassängen nått 
~35C. Reaktorn snabbstoppas. 

30min 
I-isolering utlöses (hög gastemperatur). Manuell 
trycknedtagning av RCPB med system 314 
initieras. 

1h 
Överströmningrören öppnar och nedre 
primärutrymmet börjar fyllas med vatten. 

12-24h 
Vattenblåsande ventiler i system 314 öppnas 
successivt. Reaktortanken toppfylls av system 
323 vid 24h. 

27,5 – 28h 
Säkert läge har uppnåtts (kylmedeltemperatur = 
100°C) och simuleringen avbryts. 

  

3.2.2 Händelse 2: LOCA – Rörbrott på ångledningsstam  

Den andra händelsen som analyseras är ett rörbrott på en ångledning. Händelsen studeras i 

inneslutningsanalyser vid beräkning av högt tryck och hög gastemperatur. Under händelseförloppet 

är i stort sett alla system i APROS-modellen vid någon tidpunkt aktivt.  

Beskrivning av händelseförlopp 

Ett rörbrott inträffar på en ångledningsstam. Ånga strömmar ut till primärutrymmet och trycket ökar. 

Kort därefter aktiveras I-isolering och snabbstopp av reaktorn initieras. Analysen startar vid aktiverad 

I-isolering. Händelseförloppet beskrivs i Tabell 4. 

Tabell 4. Händelsesekvens vilket visar de mest väsentliga händelserna i samband med den inledande händelsen 
"Rörbrott på ångledningsstam". 

Tid Händelse 

-0,1s Rörbrott inträffar på ångledningsstam. 

0s I-isolering utlöses. 

30s System 323 aktiveras. 

60s 
System 322 aktiveras – Sprinkling av övre 
primärutrymme påbörjas.                                                                                                        

~120s 
Trycket i reaktortanken har sjunkit till den grad 
att system 323 påbörjar inpumpning till 
reaktortank. 

1800s 
Överströmningsrören öppnar – Vattenfyllning av 
nedre primärutrymme. 

18000s 
Systemet befinner sig i ett relativt stationärt 
tillstånd. Simuleringen avbryts. 
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3.3 Identifiering av fördelar/nackdelar med APROS och modellmöjligheter 
I samband med modellutvecklingen samt litteraturstudien av APROS respektive COPTA har det 

identifierats ett antal fördelar samt nackdelar med APROS.  

Den framtagna APROS-modellen kan ses som en förhållandevis förenklad inneslutningsmodell och på 

grund av tidsbegränsning har inte en del APROS-funktioner hunnit implementerats i modellen. I detta 

fall ges istället en sammanställning av vilka ytterligare möjligheter APROS ger gällande 

inneslutningsmodeller i allmänhet och vilka modellutvecklingssteg som bedöms vara mest viktiga.   
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4. Resultat 
Avsnittet presenterar resultat från de två händelsesekvenserna som simulerats i APROS-modellen. En 

allmän kommentar till resultaten är att det finns svårigheter i att peka på exakt vilka orsaker 

skillnader i resultat mellan modellerna beror på, speciellt när avvikelserna är små. De flesta av 

säkerhetsparametrarna är beroende av ett flertal olika variabler och säkerhetsparametrarna har i 

många fall också ett inbördes beroende. Förloppet för en säkerhetsparameter är således ett kopplat 

problem där många variabler påverkar förloppet för den studerade parametern. 

4.1 Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil 

4.1.1 Kondensationsbassäng 

Det är främst kondensationsbassängen som påverkas under den studerade händelsesekvensen. 

Nedan ges en genomgång av resultaten för de säkerhetsparametrar som hör till 

kondensationsbassängen.  

Temperatur 

Temperaturförloppet i kondensationsbassängen är överlag överensstämmande mellan de båda 

modellerna. Det finns en liten och varierande temperaturskillnad mellan modellerna i storlekordning 

upp till ca 0,5°C. Temperaturskillnaden inträffar främst i tidsintervallet 1h – 5h. Vid denna tidpunkt 

har överströmningsrören öppnat och vatten strömmar över från kondensationsbassängen till nedre 

primärutrymmet. Flödet i överströmningsrören varierar mellan modellerna till följd av att trycken vid 

överströmningsrörens mynning kan vara olika. En skillnad i flöde i överströmningsrören ger en 

påverkan på hur stor vattenmassa som finns kondensationsbassängen vid en given tidpunkt. 

Temperaturförloppet är i sin tur direkt beroende av mängden vatten som finns i 

kondensationsbassängen.  

Figur 6. Temperaturförlopp i kondensationsbassängen under simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 
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Vattennivå (+vattennivå i nedre primärutrymme) 

Vattennivån i både kondensationsbassängen och nedre primärutrymme visar överensstämmande 

resultat mellan APROS- och COPTA-modellen bortsett från några mindre avvikelser. Vattennivån i 

kondensationsbassängen och nedre primärutrymmet visas i Figur 7 respektive Figur 8.  

Den första mindre avvikelsen uppträder i samband med att I-isolering utlöses och sprinklersystemet 

aktiveras (t = 0,5h). Vattennivån i COPTA-modellen sjunker något i samband med detta. Det beror på 

att när sprinklersystemet aktiveras kan det i COPTA-modellen uppstå en något större 

vattenansamling i övre primärutrymmet innan vattnet strömmar tillbaka till 

kondensationsbassängen. Avvikelsen i vattennivå mellan modellerna från detta kvarstår under det 

återstående händelseförloppet.  

I samband med att överströmningsrören öppnar är både vattennivån i kondensationsbassängen och 

vattennivån i nedre primärutrymmet beroende av flödet i överströmningsrören. APROS-modellen har 

en något långsammare vattenfyllning av nedre primärutrymmet och det förklarar den skillnad i 

kondensationsbassängens vattennivå som uppträder mellan 2-4h. Den långsammare vattenfyllningen 

kan förklaras med att tryckskillnaden i överströmningsröret är marginellt lägre i APROS-modellen till 

följd av ett lägre gastryck i sekundärutrymmet under detta tidsintervall vilket kan ses i Figur 11. 

Figur 7. Vattennivå i kondensationsbassäng under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 
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Figur 8. Vattennivå i nedre primärutrymme under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 

4.1.2 Tryck och gastemperatur 

Förloppen för tryck och gastemperatur var av sekundärt intresse under simulering 1 då en transient 

med ångblåsning i system 314 i första hand påverkar kondensationsbassängen. De båda 

parametrarna påverkas dock av förloppen i kondensationsbassängen, exempelvis vattennivån, samt 

av systemfunktioner som sprinkling.  

Både tryck- och temperaturförloppen i primärutrymme samt sekundärutrymme är i huvudsak 

överensstämmande mellan APROS och COPTA-modellen med undantag för enstaka avvikelser, främst 

med avseende på sekundärutrymmets gastemperatur. Tryck- och temperaturförlopp för 

primärutrymme respektive sekundärutrymme illustreras i Figur 9 - Figur 12 på nästkommande sidor. 

Primärutrymme 

I tidsintervallet 0 – 0,5h uppträder en skillnad i gastemperatur mellan modellerna och till följd också 

en tryckskillnad. Detta förväntas bero på en sent upptäckt modellskillnad där COPTA-modellen har 

inkluderat en värmeöverföring från reaktortanken till primärutrymmet vilket inte har inkluderats i 

APROS-modellen. Det förklarar varför COPTA-modellen visar högre gastemperatur i detta 

tidsintervall. När sprinklersystemet aktiveras vid 0,5h visar modellerna upp liknande värden för 

gastemperatur och tryck med endast små avvikelser. 

Sekundärutrymme 

Gastemperaturen i sekundärutrymmet visar en förhållandevis stor avvikelse, i storleksordning ca 5°C, 

under i stort sett hela simuleringen. Initialt i simuleringen stiger gastemperaturen snabbare i APROS-

modellen och det kan troligtvis förklaras med att det finns en skillnad gällande den värmestruktur 

som representerar den värmeöverföring mellan primär- och sekundärutrymmet via 

nedblåsningsrören.  I APROS väljs indata till värmestrukturer lite annorlunda jämfört med COPTA och 

en mer noggrann utredning krävs för att se hur det slår på resultaten. När I-isolering utlöses sjunker 

temperaturen betydligt mer i COPTA-modellen. Det beror på att COPTA-modellen, som används som 

referensmodell i verifieringen, av misstag har inkluderat en sprinkling av sekundärutrymmet. 
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Gastemperaturen i sekundärutrymmet påverkas dels av värmeöverföring från kondensationsbassäng, 

värmeöverföring från övre primärutrymmet via nedblåsningsrören samt det gasutbyte som sker via 

läckage i mellanbjälklaget.  

Figur 9. Tryck i primärutrymme under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 

Figur 10. Gastemperatur i övre primärutrymme under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 
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Figur 11. Tryck i sekundärutrymme under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 

Figur 12. Gastemperatur i sekundärutrymme under Simulering 1: Obefogad öppning av 314-ventil. 
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4.2 Simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam 
Den andra simuleringen, ett rörbrott i inneslutningen, inkluderar fler komponenter i respektive 

modell. I denna simulering sätts fokus främst på tryck- och gastemperaturförloppen vilka är de 

parametrar som främst utmanar acceptanskriterierna för den studerade händelsen.   

Figur 13 visar flöde och entalpi på det utströmmande mediet från rörbrottet. Under de första ca 400 

sekunderna strömmar ånga ut till övre primärutrymmet med ett avtagande flöde i takt med att 

tryckdifferensen vid rörbrottet minskar. Efter 400s och under resterande delar av simuleringen 

utgörs brottflödet av vatten. I grafen av brottentalpin kan det observeras en del entalpispikar vilket 

inträffar när en del av det utströmmande mediet kortvarigt utgörs av ånga. Det medför motsvarande 

tryck- och temperaturspikar i kommande resultatgrafer.     

Figur 13. Brottflöde och brottentalpi vid Simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

4.2.1 Tryck 

I avsnitt 2.4.3 Tryck beskrivs tryckförloppet under ett inre rörbrott med en redogörelse av de faktorer 

vilka har en inverkan på trycket. 

Det beräknade trycket i APROS-modellen är betydligt lägre jämfört med COPTA-modellen gällande 

både trycket i övre primärutrymme och trycket i sekundärutrymme vilket kan urskiljas i Figur 14 

respektive Figur 15. Själva tryckförloppet i övrigt visar ett likartat beteende i båda modellerna. I 

figurerna observeras att en avvikelse i tryck uppstår under tryckuppbyggnadsfasen i början av 

simuleringen och det finns en förhållandevis stor avvikelse i beräknat maximaltryck. Avvikelsen 

uppstår på grund av att modellerna skiljer sig i hur stor mängd icke-kondenserbar gas som strömmar 

över till kompressionsutrymmet och det får en påverkan på beräknat tryck i primärutrymmet under 

nedblåsningsförloppet. Avvikelsen i tryck som uppträder under trycknedtagningsförloppet, från det 

att maximalt tryck uppträder och under den återstående sekvensen, beror av skillnader i modellering 

av sprinkling och brottflödet vilket påverkar gastemperaturen. 
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Figur 14. Tryck i övre primärutrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

Figur 15. Tryck i sekundärutrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

Gastransport 

I Figur 16 åskådliggörs hur stor massa icke-kondenserbar som finns i respektive volym under 

simuleringen. Ur figuren kan det observeras hur gasen transporteras mellan noderna under 

händelsesekvensen eftersom den totala massan gas är konstant. 

Under nedblåsningsförloppet (t=0-300s) finns en märkbar skillnad gällande mängden icke-

kondenserbar gas i respektive nod. I APROS-modellen stannar mer icke-kondenserbar gas kvar i 

nedre primärutrymmet under nedblåsningsförloppet medan det i COPTA-modellen transporteras 

mer gas till sekundärutrymmet. APROS beräknar gasflöde (icke-kondenserbara gaser + ånga) mellan 

noderna baserat på tryckdifferenser. Under tryckuppbyggnadsfasen har aldrig nedre primärutrymme 
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ett tryck som överstiger övre primärutrymme. Det betyder att ingen transport av icke-kondenserbara 

gaser sker från nedre primärutrymmet över till först övre primärutrymme och sen vidare till 

sekundärutrymme. COPTA-modellen visar att icke-kondenserbar gas överförs från nedre 

primärutrymme även under nedblåsningsförloppet. Utan detaljkunskap om COPTA-modellen beror 

detta antingen på ett konservativt tillvägagångssätt i modelleringen av flödesvägarna mellan övre 

och nedre primärutrymme som möjliggör en gastransport med syfte att erhålla ett högt tryck för den 

studerade händelsesekvensen eller alternativt hur brottflödet väljs att tillföras till primärutrymmet.  

Skillnaden i mängden icke-kondenserbar gas kvarstår till vissa delar även under 

trycknedtagningsförloppet, från t=300s-5h. I takt med att ånga kondenseras i övre primärutrymmet, 

främst från sprinklingen, sker en tryckutjämning mellan noderna där icke-kondenserbar gas 

strömmar tillbaka till övre primärutrymmet för att kompensera för den tryckminskning som härrör 

från kondensationen av ånga. Under tryckutjämningsfasen påverkas gastransporten också av 

vattenångans partialtryck i respektive nod vilket är direkt kopplat till gastemperaturen. 

Figur 16. Massa icke-kondenserbar gas i respektive nod/utrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

Till följd av skillnaderna i beräknat tryck mellan modellerna gjordes en marginell modifiering av 

APROS-modellen för att erhålla det teoretiska maxtrycket för den studerade händelsen. 

Modifieringen innebär att brottflödet tillförs nedre primärutrymmet istället för övre 

primärutrymmet. I detta fall flödar alla icke-kondenserbar gas från primärutrymmet över till 

sekundärutrymmet. Figur 17 visar att resultatet från COPTA-modellen befinner sig någonstans mellan 

det teoretiska maxtrycket och det tryck som den initiala APROS-simuleringen ger. 
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Figur 17. Tryck i övre primärutrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. Två APROS-fall studeras, ett där 

brottflödet tillförs i övre primärutrymmet (BD till ÖPU) och ett där brottflödet tillförs till nedre primärutrymmet (BD till NPU). 

4.2.2 Gastemperatur 

Den beräknade gastemperaturen i respektive modell avseende både primärutrymme och 

sekundärutrymme åskådliggörs i Figur 18 samt Figur 19. APROS-modellen beräknar en något högre 

maximal gastemperatur i storlekordning ca 5°C i primärutrymmet och 10°C i sekundärutrymmet. 

Någon specifik orsak till skillnaden är svår att urskilja, dock kan det fastslås att värmetransporten i 

modellen påverkas av hur gastransporten sker och vilken energimängd den gasen transporterar. Den 

högre temperaturen i sekundärutrymmet i APROS-modellen inträffar på grund av att 

värmeöverföringen mellan primär- och sekundärutrymme, via den värmestruktur som beskriver 

nedblåsningsrören, är större jämfört med motsvarande COPTA-modell. 

De båda modellerna visar också en skillnad i den slutgiltiga gastemperaturen i sekundärutrymmet. I 

APROS-modellen fås en betydligt lägre gastemperatur som är i närheten av temperaturen på det 

vatten primärutrymmet sprinklas med. COPTA-modellen beräknar en högre gastemperatur vilket dels 

beror på hur sprinklingen modelleras men också hur interaktionen är mellan gasatmosfären och det 

vatten som strömmar ut från rörbrottet. APROS-modellen beskriver en betydligt mindre interaktion 

vilket ger en lägre temperatur eftersom sprinklingen då är dominerande. 
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Figur 18. Gastemperatur i övre primärutrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

 

 

Figur 19. Gastemperatur i sekundärutrymme under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 
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4.2.3 Temperatur och nivå i kondensationsbassäng 

Både temperatur och vattennivå under den studerade händelsesekvensen visar i stor utsträckning 

överensstämmande resultat mellan modellerna vilket kan observeras i Figur 20 samt Figur 21. 

Temperaturen i kondensationsbassängen visar små avvikelser där APROS beräknar en något högre 

temperatur. Det beror på att i APROS-modellen kondenserar aningen mer ånga under 

nedblåsningsförloppet till följd av skillnaderna i gastransport och tryckskillnaderna mellan 

modellerna. Tryckskillnaderna påverkar också vattenbalansen mellan sekundärutrymmet och nedre 

primärutrymmet och således respektive vattennivå. Den totala mängden vatten i inneslutningen är 

dock likartad. 

Figur 20. Temperatur i kondensationsbassängen under simulering 2: Rörbrott på ångledningsstam. 

Figur 21. Vattennivå i nedre primärutrymme respektive kondensationsbassäng under simulering 2: Rörbrott på 

ångledningsstam. 
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4.3 Fördelar och nackdelar med APROS 
APROS har ett par fördelar vid jämförelse mot den existerande beräkningskoden COPTA. Fördelarna 

innefattar dels rent modellmässiga fördelar, främst vad gäller komplexitet, men också andra typer av 

fördelar inriktade mot exempelvis användarvänlighet. 

4.3.1 Fördelar 

De primära fördelarna som har identifierats med APROS listas nedan: 

 APROS ger användaren större möjligheter att påverka modellkomponenters egenskaper. Det 

innebär att det finns fler valbara inparametrar och metoder att styra beräkningarna i APROS 

vid jämförelse med COPTA som kan ses som relativt begränsad i detta avseende där mycket 

är hårdkodat rent programmeringsmässigt. 

 I många fall erbjuder APROS mer detaljerade modeller av de komponenter och fenomen som 

är aktiva i reaktorinneslutningen. Det omfattar t.ex. sprinklerkomponenten där APROS på ett 

mer detaljerat vis kan beskriva fenomenet med hur de små vattendropparna interagerar i 

gasatmosfären. Användaren har också möjlighet att anpassa modellen direkt mot de verkliga 

sprinkeldysorna, exempelvis vad gäller flödeshastighet i rören, arean på öppningshålen, 

droppstorlek m.m.   

 APROS har en bättre användarvänlighet. Den största skillnaden är förmodligen att APROS har 

ett grafiskt användargränssnitt som ger användaren en bra överblick av hela modellen och 

hur komponenterna i modellen är sammankopplade. COPTA-modeller anges som 

textbaserade indatafiler vilket ur en användarmässig synvinkel kan anses vara relativt 

omständigt att dels arbeta med men också för andra personer att granska någon annans 

arbete. 

 Det finns mer kompetens om APROS internt på FKA än vad gäller COPTA. De finns endast ett 

fåtal personer som har kompetens om COPTA och den tillgängliga dokumentationen kan 

anses vara relativt begränsad. Det gör att det kan uppstå problem med att säkra kompetens 

om den beräkningskoden i framtiden. Om APROS beslutas att användas i 

inneslutningsanalyser underlättas det av att redan finns tillgänglig personal med kompetens 

om beräkningskoden. 

 APROS är en förhållandevis nyutvecklad beräkningskod och VTT har en löpande 

kodutveckling av APROS där nya funktioner implementeras. 

 APROS används till inneslutningsanalyser vid några av anläggningarna i Finland och det ger 

möjligheter till nyttigt kompetensutbyte.   

4.3.2 Nackdelar 

APROS har som tidigare nämnt stora likheter med COPTA vad gäller de grundläggande 

beräkningsmetoderna. Det betyder också att koderna har några likartade begränsningar. Vidare finns 

det enstaka fysiska fenomen som APROS inte kan beskriva. Nedan listas de mest väsentliga 

nackdelarna med APROS: 

 ”Lumped parameter model” 

I APROS används, precis som i COPTA, en förenklad beskrivning av kontrollvolymen där det 

inom kontrollvolymen råder homogena villkor. Det betyder att inga rumsliga variationer kan 

modelleras. Det innebär en begränsning om exempelvis olika typer av temperaturskiktningar 

och andra typer av inre tillståndsvariationer önskas studeras. Rumsliga variationer är 
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intressanta då exempelvis komponenter ska kravställas angående temperaturtålighet etc. 

I det fall studier av rumsliga variationer önskas behöver andra typer av beräkningskoder 

användas med möjligheter till 3D-modellering. 

 Få möjligheter till modeller av pooldynamiska fenomen 

APROS saknar till stor utsträckning möjlighet att beskriva de pooldynamiska fenomen som 

inträffar när ånga/gas interagerar med kondensationsbassängen. APROS kan inte beskriva 

den nivåhävning under början av nedblåsningsförloppet. De tryckoscillationer och 

chuggingeffekter som uppstår under nedblåsnings kan inte heller modelleras i APROS men 

det finns heller inget riktigt behov av att behöva kunna modellera dem heller utan de kan 

studeras via experimentella analyser. 
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5. Diskussion 
I avsnittet diskuteras den framtagna APROS-modellen utifrån resultaten från modellverifiering. 

Vidare ges ett par förslag på hur APROS-modellen kan utvecklas och utnyttja mer av de möjligheter 

som finns i APROS. Det diskuteras också kring vilka fördelar och nackdelar APROS har gällande 

modellering av inneslutningen överlag. 

5.1 Verifiering av APROS-modell 
Resultaten från simulering 1 visar ett i överlag överensstämmande resultat mellan APROS-modellen 

och motsvarande COPTA-modell. Små avvikelser i resultat kan anses vara förväntade eftersom 

händelseförloppet är relativt långt vilket medför att även subtila skillnader i exempelvis beräknade 

flöden kan ge noterbara avvikelser i långtidsförloppet. De något större avvikelserna härrör ifrån 

skillnader i vad som är inkluderat i respektive modell. APROS-modellen kan i stor utsträckning 

beskriva den studerade händelsen på ett överensstämmande sätt och det tyder på att både 

geometriska modellen av inneslutningen samt de modellerade säkerhetssystemen fungerar.  

APROS-modellen visar större avvikelser jämfört med motsvarande COPTA-modell i simulering 2. 

Avvikelserna i tryck beror på skillnader i tranport av icke-kondenserbara gaser i modellerna. I APROS-

modellen beräknas ett lägre maximalt tryck till följd av att mer gas stannar kvar i nedre 

primärutrymmet under nedblåsningsförloppet jämfört med COPTA-modellen. Eftersom flödet mellan 

noder är drivet av tryckskillnader är transporten av gaser i APROS-modellen förväntad då trycket i 

övre primärutrymmet alltid är högre än nedre primärutrymmet under tryckuppbyggnadsfasen då 

ånga tillförs via rörbrottet. COPTA-modellen har en något mer konservativ modellering med 

avseende på egenskaperna hos flödesvägarna och vad som driver flödet eller alternativt kring hur 

brottflödet väljs att införas under simuleringen. Det möjliggör en större transport av icke-

kondenserbara gaser till sekundärutrymmet vilket ger ett högre maximalt tryck under den studerade 

händelsen. De övriga större avvikelserna, exempelvis i gastemperatur, beror på ett fel i 

sprinklermodellen i COPTA där det av misstag sker en sprinkling av sekundärutrymmet    

Sammantaget visar modellverifieringen att den framtagna APROS-modellen beräknar likartade 

händelseförlopp för reaktorinneslutningens säkerhetsparametrar som de COPTA-modeller som 

använts som referensmodeller. De små avvikelser som uppstår är svåra att hitta en konkret förklaring 

till då säkerhetsparametrarna även har många inbördes beroenden. Avvikelser kan också uppstå på 

grund av att APROS till viss del använder indata beräknad från COPTA, främst med avseende på 

reaktortankdynamiken. Data är samplad med förhållandevis långa tidssteg och i APROS beräknas 

data mellan två indatapunkter med linjär interpolation. Till följd av detta kan det uppstå små 

skillnader mellan modellerna då APROS använder randvärden både för system 314 och egenskaper 

för utströmningen från rörbrottet. 

I denna utvärdering av APROS har ingen jämförelse med mer moderna beräkningskoder (t ex TRACE, 

RELAP5 och GOTHIC) för inneslutningsanalyser gjorts vilket är en begränsning då detta skulle vara 

intressant för FKA att studera vi ett införande av en ny beräkningskod för inneslutningsanalyser.     

En nackdel med modellverifieringen är att ingen slutsats kan dras gällande om APROS-modellerna 

beräknar händelseförloppen bättre eller sämre jämfört med COPTA-modellerna när modellerna 

endast uppvisar små avvikelser. I det fallet skulle det behövas göra en modellvalidering av respektive 

modell där simuleringsresultat jämförs mot uppmätta parametervärden för den studerade 
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händelsen. Exempelvis skulle Marviken-experimenten kunna användas i detta avseende. VTT har 

redan delvis validerat APROS inneslutningsmodeller mot Marviken-experiment. Det saknas dock en 

övergripande jämförelse gällande Marviken-experimenten mellan APROS och andra 

beräkningskoder, både äldre koder som COPTA och mer moderna koder. 

5.2 Förslag på modellutveckling 
Den framtagna APROS-modellen är en relativt avgränsad och förenklad modell av 

reaktorinneslutningen. En del viktiga system och modelldetaljer är exkluderade där nuvarande 

modellen istället använder olika typer av randvillkor. Nedan ges några förslag på konkreta 

modellutvecklingssteg av APROS-modellen. Syftet med mer detaljerade modeller är bättre kunna 

beskriva de verkliga händelseförloppen och därmed kunna minska de, i vissa fall ganska kraftiga, 

konservativa antaganden som görs i COPTA-modeller.  

 Implementering av RCPB-system 

Händelseförloppen i reaktorinneslutningen är till stor del beroende av dynamiken i RCPB-

systemet. Den nuvarande APROS-modellen använder randvärden hämtade från 

COPTA/COPVES beräkningar för att ta hänsyn till detta. I APROS kan modellen av RCPB-

systemet göras mer detaljerad och ge en bättre beskrivning av de verkliga förloppen jämfört 

med COPTA/COPVES. Det ger framför allt utslag på brottflöde och sammansättning 

ånga/vatten vilken ger en påverkan på tryckförloppet under rörbrottshändelser. 

 Införa detaljerade modeller av säkerhetssystemen 

I APROS ges möjlighet att kunna beskriva säkerhetssystemen på detaljnivå. I nuvarande 

APROS-modell finns endast förenklade modeller av systemen som till stor utsträckning liknar 

motsvarande COPTA-modeller av respektive system. Efter att RCPB-systemet är 

implementerat ges möjlighet att beskriva system 314 mer detaljerat. I en sådan modell skulle 

alla enskilda ventiler och avblåsningsrör ingå med deras specifika karaktäristik. Det kan 

förväntas ge en liten påverkan på mass- och entalpiflödet i systemet vid avblåsning.   

 Implementering av modell för skiktning i kondensationsbassäng 

Det finns en möjlighet att i APROS införa en enkel modell som beskriver den 

temperaturskiktning som kan uppstå i kondensationsbassängen på grund av begränsad 

omblandning. I den modellkomponent i APROS som beskriver kondensationsbassängen ges 

möjlighet att definiera ett språngskikt i volymen där värmeutbytet mellan de två skikten 

endast sker genom värmeledning. Vidare har komponenten möjlighet till att beskriva när 

temperaturskiktningen upphör i samband med att det sker ett kraftigt tillflöde till bassängen 

vilket skulle skapa en omblandning av vattenmassan.    
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6. Slutsats 
Utvärderingen av APROS visar att det finns goda möjligheter för att beräkningskoden kan användas i 

inneslutningsanalyser. Den framtagna APROS-modellen visar överlag överensstämmande resultat 

med motsvarande COPTA-modeller för de två analyserade händelserna men det finns ett par större 

avvikelser vilket kräver ytterligare anpassning av APROS-modellen. I nuvarande form är APROS-

modellen relativt förenklad och avgränsad vilket betyder att ytterligare modellutveckling behövs för 

att utnyttja mer av de möjligheter kring inneslutningsmodellering APROS ger. Det innefattar främst 

implementering av RCPB-systemet för att möjliggöra att APROS-modellen själv kan beräkna mass- 

och energiflöden i rörbrottsfall samt i system 314. 

APROS uppvisar många beräkningsmässiga likheter med COPTA men APROS kan anses vara den mer 

sofistikerade beräkningskoden som erbjuder fler möjligheter till att implementera mer detaljerade 

modeller av reaktorinneslutningens olika system. APROS kan också anses ha en bättre 

användarvänlighet med ett grafiskt användargränssnitt vilket underlättar själva modelleringsarbetet.   

Den genomförda modellverifieringen omfattar endast en jämförelse av simuleringsresultat mellan 

modeller i APROS respektive COPTA. Det är en begränsning eftersom det inte går att urskilja vilken av 

modellerna som bäst beskriver de verkliga händelseförloppen. En modellvalidering där 

simuleringsresultat från APROS-modeller, och eventuellt modeller i andra beräkningskoder, jämförs 

mot mätdata för en given händelse kan användas för att bättre bedöma APROS förmåga att beskriva 

de verkliga händelseförloppen.  

Rekommendationen till FKA baserat på utvärderingen är att APROS på sikt skulle kunna passa för att 

införas som beräkningskod till inneslutningsanalyser.   
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Bilaga 1: Övriga potentiella händelseförlopp i reaktorinneslutningen 

Vätgasbrand 
Vätgas och syrgas bildas kontinuerligt då vatten sönderdelas när det utsätts för bestrålning. Radiolys 

av vatten är en långsam process. Vätgas kan även genereras i stora mängder via metall-vatten 

reaktioner vid höga temperaturer. Det inträffar vid händelser som leder till att härden friläggs. Vätgas 

och syrgas kan leda till vätgasbrand (deflagration) eller vid speciella fall vätgasdetonation. 

En vätgasbrand (deflagration) kan inträffa när följande villkor uppfylls 

 Tändkälla – exempelvis en liten gnista 

 Vätgaskoncentration > 4 volymprocent 

 Syrekoncentration > 5 volymprocent 

 Ångkoncentration < 60 procent 

En vätgasdetonation kan inträffa om det finns en kraftig tändkälla och det finns en ännu högre 

koncentration vätgas och syrgas samtidigt som ångkoncentrationen har minskat. 

Deflagration av vätgas är en exotermisk reaktion enligt nedan: 

  (10) 
 
Reaktorinneslutningens integritet skulle påverkas kraftigt om deflagration skulle inträffa. Både tryck 

och temperatur i inneslutningen skulle öka kraftigt. 

Möjligheterna till att en vätgasbrand ska kunna inträffa har begränsats via följande 

konstruktionsprinciper: 

 Kvävgasfylld reaktorinneslutning- Begränsar syrekoncentrationen vilket leder till att en 

vätgasbrand inte kan inträffa enbart för att vätgas genereras. 

 Rekombinator - En kontrollerad reaktion av vätgas och syrgas vilket begränsar 

koncentrationen av de bägge gaserna. 

 

Dynamiska förlopp i kondensationsbassängen 
I samband med nedblåsning av ånga och vatten till kondensationsbassängen sker ett flertal fysiska 

fenomen i kondensationsbassängen i form av trycksvängningar och volymökningar. Om frekvensen 

på trycksvängningarna korresponderar mot reaktorinneslutningens egenfrekvenser kan hela 

byggnadskonstruktionen påverkas. Volymökningar av kondensationsbassängen påverkar utrustning i 

och konstruktioner i sekundärutrymmet som behöver vara dimensionerade för dessa belastningar. 

De fysiska fenomenen beror på ett antal parametrar som t.ex. nedblåsningsflöde och 

gassammansättning. Under ett inre rörbrott förväntas följande fysiska fenomen i 

kondensationsbassängen inträffa [2]. 
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Jetstråle 
När nedblåsningsrören friblåses av vattenpelaren kommer en jetstråle att bildas vilken träffar 

kondensationsbassängens botten. 

Tryckoscillation 
Efter att friblåsningsprocessen, när vattenpelaren i nedblåsningsröret pressas ut, är klar uppstår det 

en gasbubbla vid rörets mynning. Gasbubblan kommer att expandera och komprimera till följd av 

instabil kondensation vid fasgränsytan. En harmonisk svängning av bubblan uppstår och fortplantas 

till det omgivande vattnet. Under nedblåsningsförloppet kommer fördelningen av ånga och icke-

kondenserbar gas att förändras vilket påverkar amplituden av de svängningarna. 

Chugging 
Efter att andelen icke-kondenserbara gaser minskar i den gasblandning som blåses ned uppstår ett 

tillstånd där gasbubblan blir instabil och kontinuerligt kollapsar. Detta orsakar tryckspikar i 

vattenvolymen i storleksordningen 80-160 kPa. 

Nivåhävningar 
Den icke-kondenserbara gas som strömmar ut från nedblåsningsröret ger upphov till en gasbubbla 

som pressar undan omgivande vattnet och bidrar till en nivåhävning av kondensationsbassängen. 

Nivåhävningen kan vara kraftig under början av nedblåsningsförloppet när gassammansättningen i 

huvudsak utgörs av icke-kondenserbar gas.  

Dynamiska förlopp från röreffekter 
Vid händelse av ett inre rörbrott kan det uppstå dynamiska effekter vid själva brottet. Det innebär att 

ett brustet rör kan orsaka skador på omkringliggande rör eller komponenter i system med 

säkerhetsfunktioner. När ett rör brister kan det uppstå rörslag, jetstrålar och reaktionskrafter vilka 

kan orsaka skador. Vilka typer av fenomen som kan uppstå varierar lokalt. 

De dynamiska effekterna från ett brustet rör kan i stor utsträckning begränsas konstruktionsmässigt. 

Följande konstruktionsmässiga principer utnyttjas i inneslutningen. 

 Missilskyddsvägg – En vägg i inneslutningen vilken delar in ång- och matarvattenledningar i 

två halvor och motverkar att föremål som kommer i kontrollerade rörelse till följd rörbrottet, 

s k missiler, ska kunna orsaka omfattande skador. 

 Rörbrottsförankringar – Förhindrar att eventuella rördeformationer på brottröret ska kunna 

skada omkringliggande rör. Rörbrottsförankringarna har applicerats med godtycklig täthet 

för att uppfylla det ändamålet. 
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Bilaga 2: Ekvationer för kondensationsbassängens temperatur och 

NPSH-marginal 

Temperatur 

Temperaturförloppet i kondensationsbassängen kan beskrivas med följande ekvation: 

 
 (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

NPSH-marginal 
 

Kavitationsmarginalen i meter vattenpelare (mvp) beräknas enligt följande formel: 

  (12) 
 

 (mvp) 

 

Tillgänglig NPSH beräknas enligt: 

 
 (13) 

 

 

 

 

 

 

 


