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Abstract

Quantification of uncertainties in the lift force model

Carolin Holmkvist

With today´s power uprates in BWR reactors the bundle lift force has become a
problem. The lift force is calculated using a best estimate approach and the result
from the calculation should pass the existing lift force margin. Lift force margin is
defined so that the lift force may not exceed 80 % of the fuel weight. The margin is
supposed to cover all the uncertainties that exist in the lift force calculations.
However, no uncertainty analysis has been conducted to quantify the uncertainties.

In this report the uncertainties in the lift force model have been quantified. Each input
parameter to the lift force model which has been assumed to have an uncertainty is
assigned a probability distribution. Through the Monte Carlo method and Wilk´s
method an uncertainty propagation has been performed at different points in the
reactor´s power flow map. By using these two methods, uncertainty in input data
have been translated into uncertainty in output data. This study has investigated fuel
from different companies. From the Monte Carlo and Wilk´s method the lift force has
been calculated at various probabilities. By using these results, a lift force margin has
been calculated for each fuel type and at various probabilities.

The results from the uncertainty propagation shows that the current lift force margin
corresponds to approximately 95 % probability that lift doesn´t occur for all fuel
types. By using the uncertainty propagation, a new way of calculation the lift force
margin has been developed.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Kärnkraft är ett energislag som använder många beräkningskoder för att simulera 

reaktorns beteende under en driftcykel. Beräkningarna sker innan driftstart samt 

kontinuerligt under driftcykeln. Beräkning av lyftkraft är en av dessa beräkningar som 

utförs innan driftstart av reaktorn. 

Lyftkraften på bränsleknippet och bränslepatronen uppstår av en tryckskillnad som 

finns mellan botten och toppen av reaktorhärden. Denna tryckskillnad beror på friktion, 

gravitation och acceleration av kylflödet i härden. Med dagens effekthöjningar på BWR 

reaktorer har lyftkrafter blivit ett problem. Vid beräkning av lyftkraft används idag en 

best estimate metod. När en best estimate metod används ska alla antaganden vara 

gjorda utan konservatismer. Även alla osäkerheter i modellen ska kvantifieras, 

klassificeras och analyseras.  

Resultatet från beräkningarna ska klara den praxis som finns för lyftkraftsmarginalen. 

Lyftkraftsmarginalen är definierad så att lyftkraften inte får överstiga 80 % av bränslets 

vikt. Marginalen för lyft är ansatt för att täcka in alla de osäkerheter som finns i 

modellen som beräknar lyftkraften. Dock har inga osäkerhetsanalyser gjorts för att 

kvantifiera de osäkerheter som finns i lyftkraftsmodellen.  

I det här arbetet har osäkerheter i lyftkraftsmodellen kvantifierats, klassificerats och 

analyseras. Osäkerheterna i lyftkraftsmodellen kommer dels från de förutsättningar som 

finns för reaktorn samt patronspecifika parametrar. Varje indataparameter till 

lyftkraftsmodellen som har antagits ha en osäkerhet har tilldelats en 

sannolikhetsfördelning. Genom Monte Carlo metoden och Wilks metod har en 

osäkerhetspropagering utförts, vilket innebär att osäkerhet i indata har översätts till 

osäkerheter i utdata.  

Från osäkerhetspropagering med Monte Carlo och Wilks fås hur stor sannolikheten är 

att den verkliga lyftkraften är mindre än det beräknade lyftkraften. Genom att använda 

dessa beräkningar kan ett osäkerhetspåslag beräknas fram för varje bränsletyp. 

Osäkerhetspåslaget motsvarar den marginal som lyftkraften behöver ha för att inte 

bränsleknippet eller bränslepatronen ska lyfta. För olika sannolikheter kommer 

osäkerhetspåslaget att variera.   

Resultatet från osäkerhetspropageringen visar att dagens lyftkraftsmarginal motsvarar 

ungefär 95 % sannolikhet att den verkliga lyftkraften är mindre än den beräknade. Med 

hjälp av osäkerhetspropageringen har en ny metod att beräkna lyftkraftsmarginal tagits 

fram. 
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Executive summary 
Bundle lift force has become a problem in today’s power uprates BWR. A lift force 

margin has been defined so that bundle lift should not occur in a reactor. The lift force 

margin is supposed to cover all the uncertainties that exist in the lift force calculation 

and the margin is based on the fuel weight. But these uncertainties have never been 

quantified.  

In this project, all uncertainties in the lift force model have been quantified and to 

determine how these uncertainties affects the lift force has an uncertainty propagation 

been performed with Monte Caro method and Wilk´s method. Some of these 

uncertainties are fuel specific and therefore are the results from the uncertainty 

propagation fuel specific. With Monte Carlo method a new proposal for calculating lift 

force margin has been developed. This new lift force margin is fuel specific and takes 

into account the quantified uncertainties in the lift force model and the margin are not 

dependent on the fuel weight.   
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Förord 
Som avslutande steg i min civilingenjörsutbildning har jag utfört mitt examensarbete 

vid Vattenfall Nuclear Fuel. Jag riktar ett stort tack till alla som arbetar på VNF, för det 

stöd och gemenskap som har erbjudits. Men framför allt vilja tacka min handledare Carl 

Adamsson som har varit till stor hjälp under hela examensarbetet. 

Under arbetstiden har jag fått ta del hur verksamheten fungerar på VNF, vilket jag är 

tacksam över. Jag vill även tacka för att jag fick möjligheten att presentera mitt 

examensarbete för Forsmark och Ringhals. 

Ett stort tack riktas även till min familj och vänner för det stöd som de har gett under 

hela min utbildning.  

Solna, oktober 2014 

Carolin Holmkvist 
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Sammanfattning över förkortningar 
 

 

 

 

 

  

BWR Boiling Water Reaktor (kokarvattenreaktor) 

HC-flöde Huvudcirkulationsflöde (Härdflöde) 

FRAD Relativa patroneffekten 

BE Best estimate 

Variationskoefficient Normaliserad standardavvikelse 

Driftområde Innehåller de förutsättningar som reaktorn får 

köras med 
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1 Bakgrund 
Kärnkraft är en teknik som kräver uppföljning genom beräkningar och mätningar, både 

innan och under drift. Dessa beräkningar och mätningar behöver utföras för att kunna 

säkerställa säkerheten för driften av reaktorn. Avancerade beräkningsprogram används 

för att simulera hur kommande driftcykel kommer att se ut. Med hjälp av dessa 

beräkningar ska följande driftcykel klara de säkerhetskrav som finns. Under driften görs 

därefter mätningar och beräkningar för att kontrollera att reaktorn klarar alla 

säkerhetskrav. Exempel på beräkningsprogram som används är POLCA7, SIMULATE 

och Bison.  

Lyftkrafter är ett fenomen som beräknas innan driftstart av en reaktor. Lyftkraften 

beräknas för bränsleknippe och bränslepatron. Inga mätningar görs under drift för att 

kontroller om lyft förekommer, utan lyftkraftsberäkningar utförs innan driftstart och 

resultatet ska klara de säkerhetskrav som finns.  

Lyftkraft uppstår på grund av att det sker ett tryckfall över bränsleknippe och 

bränslepatroner. Tryckfallet kommer ifrån friktion, gravitation och acceleration av 

kylflödet genom patronen. Hur stort tryckfallet blir över knippet och patronen är 

beroende av reaktoreffekt, systemtryck och HC-flöde (Huvudcirkulationsflöde).   

Historiskt sett har lyftkrafter inte varit ett problem för kokarvatten reaktorer (BWR). 

Men marginalen för lyft har minskat vid effekthöjningen av reaktorerna. Minskningen 

av lyftkraftsmarginalen börjar skapa problem, då den kan bli en begränsning av hur 

reaktorn får köras.  

Idag är lyftkraftsmarginalen 20 % av bränsleknippets eller bränslepatronens vikt, vilket 

innebär att lyftkraften inte får överstiga 80 % av bränslepatronens eller bränsleknippets 

vikt. Marginalen är oberoende av bränsletyp och kärnkraftsreaktor. Denna 

lyftkraftsmarginal är ett krav och en praxis som används idag. Marginalens funktion är 

att täcka in alla osäkerheter som finns i lyftkraftsmodellen. Dock är denna praxis lite 

dåligt motiverad. 

Metoden som används för att beräkna lyft är i grunden best estimate. Lyftkraftmodellen 

har alltså inga inbyggda konservatismer. Lyftkraften beräknas specifikt för alla 

bränsletyper som finns i härden. Resultatet från lyftkraftsberäkningarna ska klara den 

praxis som används vid beräkning av lyft.  

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utreda vilka osäkerheter som finns för de parametrar 

och fenomen som ingår i lyftkraftsmodellen. Men även att konstruera en 

lyftkraftsmodell med tillhörande metodik som gör det lättare att jämföra bränslepatroner 

från olika bränsletillverkare. De osäkerheter som finns i lyftkraftsmodellen har 

klassificeras. Målet med klassificeringen av osäkerheterna är att identifiera den/de 

parametrar/fenomen som har störst inverkan på lyftkraften. 

När alla osäkerheter är identifierade har en osäkerhetsanalys utförts i Matlab. I analysen 

har sannolikhetsfördelningar ansatts till alla identifierade osäkerheter. Därefter har en 

osäkerhetspropagering utförts för att kunna översätta osäkerheterna i indata till 
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osäkerheter i utdata, det vill säga osäkerheter i lyftkraften. Resultaten från 

propageringen av osäkerheterna är tänkt att kunna motivera den praxis som finns för 

lyftkraftsmarginalen, eller motivera ett nytt acceptanskriterium för lyftkraftsmarginalen. 

1.2 Hur härden och bränslepatronen är konstruerad 

En reaktorhärd är konstruerad på ett sådant sätt att på botten av härden finns en 

härduppställningsplatta. I härduppställningsplattan finns hål som bränslepatronerna 

placeras i när härden laddas med bränsle. Bränslepatronerna är inte fastsatta i 

härduppställningsplattan utan står helt fritt. I toppen av härden finns ett härdgaller som 

ger stöd till bränslepatronen. Härduppställningsplattan och härdgallret är 

bränslepatronens enda uppställningsstöd. 

En bränslepatron består bland annat av inloppsdel, bränslebox och bränsleknippe. 

Bränslepatronens inloppsdel är den komponent som har kontakt med 

härduppställningsplattan. I härduppställningsplattan, under bränslepatronens inloppsdel 

finns en strypbricka. Strypbrickan är en komponent som tillhör härduppställningsplattan 

och det finns tre olika strypzoner i härden. De minst aktiva bränslepatronerna har en 

hårdare strypning jämfört med mer aktiva bränslepatroner. Strypbrickans funktion är att 

fördela flödet i härden och den hjälper även till att förbättra stabiliteten i reaktorn. 

Det finns flera bränsleleverantörer som levererar bränslepatroner till BWR reaktorer. De 

har olika design för sina bränslepatroner, men storleken är ungefär densamma. Då 

storleken på patronen är lika för alla normala BWR. För vissa typer av bränslepatroner 

står bränsleknippet fritt inne i bränsleboxen, det vill säga bränsleknippet är inte fastsatt 

med bränsleboxen. Bränsleboxen är ett fyrkantigt och ihåligt hölje som sitter fast med 

inloppsdelen. Denna konstruktion finns till därför att man ska kunna plocka ur 

bränsleknippet från bränsleboxen. Detta behövs då man ibland vill kunna inspektera 

bränslet eller byta ut ett skadat bränsleknippe. För andra typer av bränslepatroner sitter 

bränsleknippet fastsatt i bränsleboxen. 

I moderna BWR-bränslen finns det antigen en vattenkanal eller ett vattenkors, vilket 

kallas intern bypass. Vattenkanalen och vattenkorset kan antingen vara fastsatt i 

bränsleboxen eller i bränsleknippet. De har samma funktion, men konstruktionen skiljer 

dem åt. Funktionen är att förbättra modereringen längre upp i bränslepatronen.  

Ett bränsleknippe består framför allt av uranbränsle men det finns även ett flertal andra 

komponenter. Designen av dessa komponenter varierar mellan olika bränsletillverkare 

och olika modeller.  De komponenter som finns i bränsleknippet är bland annat spridare, 

skräpfilter, bottenplatta, topplatta och handtag. När bränslepatronen ska laddas in i 

härden fästs ett handtag. Detta handtag sitter inte alltid kvar under driften.  

Det finns två varianter av skräpfilter och bottenplatta. En variant är kombinerat 

skräpfilter och bottenplatta.  I den andra varianten är skräpfiltret och bottenplattan 

separata komponenter som sitter tätt ihop, men är inte fastsatta i varandra. Skräpfiltrets 

funktion är att förhindra skräp från att komma i kontakt med bränslet. Kommer skräp i 

kontakt med bränslet finns det en viss risk att bränsleskador uppstår. På bottenplattan 

sitter bränslestavarna antigen fastsatta eller fritt stående. Med jämna mellanrum sitter ett 

antal spridare, vars funktioner är att se till att bränslestavarna sitter på plats och att 
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skapa turbulens för kylflödet. Längst upp i bränsleknippet sitter topplattan och där sitter 

vissa av bränslestavarna fastsatta.  

I Figur 1.1 visas en patron med ovannämnda komponenter. 

 

Figur 1.1: Illustrerar hur en bränslepatron ser ut för en BWR (baserad på figur från [ 1 ]) 

1.3 Konsekvenser vid lyft på bränsleknippe och bränslepatron 

Vid händelse av att bränslepatronen lyfter upp från härduppställningsplattan kan i värsta 

fall konsekvenserna bli allvarliga. Om lyftkraften börjar bli lika stor som 

bränslepatronens vikt kan patronen komma att börja vibrera eller studsa. Om detta 

inträffar kan mekaniska fel uppstå, då vissa komponenter nötts sönder. Blir lyftkraften 

betydligt större än bränslepatronens vikt skulle patronen kunna lyftas ur sitt läge i 

härduppställningsplattan. Vid en sådan händelse kommer inte kylmedlet att strömma in 

till patronen utan kylflödet kommer att strömma förbi patronen.  

Om bränslepatronen skulle lyfta högt upp från sitt normala läge finns det en liten risk att 

patronen hamnar på ett annat ställe än vad den stod från början. Skulle detta hända finns 

det en viss risk att patronen hamnar nära en styrstav som då skulle kunna blockeras. 

Blockeringen av styrstaven kan leda till att den inte går att använda vid ett snabbstopp. 

Då bränsleknippet inte sitter fast i bränslepatronen utsätt den för en egen lyftkraft. Den 

lyftkraften är betydligt större än den lyftkraft som påverkar bränslepatronen. Det beror 

på att trycket verkar på en större area för knippet jämfört med patronen. Detta innebär 

att lyft på bränsleknippet är en begränsande faktor. Om lyftkraften på bränsleknippet 
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blir större än dess vikt så kan knippet komma att studsa inne i bränsleboxen. En sådan 

händelse kommer leda till nötning av komponenterna som sitter i knippet, vilket i sin tur 

kan leda till bränsleskador. 

Vad man vet så har det hittills aldrig inträffat något lyft på varken bränslepatronen och 

bränsleknippet. Dock är det ett fenomen som är svårt att helt utesluta om inga 

bränsleskador har uppkommit.  

1.4 Konservativt versus Best Estimate

Ett konservativt tänkande innebär att man använder det värsta tänkbara fallen när man 

konstruerar sin modell. Inom kärnkraften har det varit vanligt att använda sig av 

konservatismer i modeller och analyser. Konservatismer används för att det alltid finns 

osäkerheter i modellerna. För att ta hänsyn till dessa osäkerheter så måste antingen 

konservatismer användas eller så behövs en noggrann osäkerhetsanalys utföras. Tidigare 

har det varit enklarare att använda konservatismer i modellerna. Genom att använda de 

mest konservativa värdena eller metodiken så ska man vara helt säker på att det finns 

goda marginaler i sina beräkningar.  

Idag har det blivit allt vanligare inom kärnkraften att använda best estimate modeller vid 

beräkningar och säkerhetsanalyser. Anledningen till att best estimate modeller blir allt 

vanligare är att det kan vara väldigt svårt att veta vad som är konservativt i ett komplext 

system. Det är även så att två konservatismer inte nödvändigtvis blir konservativa 

tillsammans. Samt att ett antagande som anses vara konservativt i ett sammanhang kan 

visa sig vara icke konservativt i ett annat. 

För att en modell ska klassificeras som en best estimate modell ska alla antaganden vara 

gjorda utan avsiktliga konservatismer och alla relevanta fenomen ska vara modellerade. 

Alla antaganden behöver också ha en rimlig motivering som bevisar varför dessa 

antaganden kan göras. När en best estimate modell används måste alla osäkerheter i 

modellen utredas och kvantifieras.  

Lyftkraftsmodellen är i grunden en best estimate modell. Men modellen har gått från att 

vara konservativ till att bli mer best estimate. Konservatismerna beror även på att det 

har varit lite svårt att få fram alla värden på de parametrar som man behöver i modellen. 
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2 Val av driftpunkt 
Driftområdet som visas i Figur 2.1 innehåller de förutsättningar som reaktorn är tillåten 

att köra med. Dessa förutsättningar kan variera mellan olika reaktorer. Storleken på 

lyftkraften varierar med var i driftområdet reaktorn befinner sig. Det är den största 

möjliga lyftkraften som ska undersökas. Det innebär att det är den punkt i driftområde 

som resulterar i störst lyftkraft som ska analyseras. Lyftkraften kan även undersökas vid 

olika driftförlopp, stationär drift eller vid transienta händelser. I den här rapporten har 

bara lyftkraft vid stationär drift analyserats. 

Lyftkraften beror framför allt på härdtryckfallet, vilket innebär att analysen ska 

genomföras vid den driftpunkt som ger det största härdtryckfallet. Härdtryckfallet beror 

framför allt av HC-flödet och reaktoreffekt. Det betyder att när HC-flödet eller 

reaktoreffekten ökar så kommer härdtryckfallet att öka.  

Vid ett givet härdtryckfall kommer lyftkraften att öka med bränslepatronens relativa 

effekt (FRAD). Det beror på att när FRAD ökar så kommer ånghalten i patronen att öka. 

Vid ökad ånghalt kommer två-fastryckfallet i bränslepatronen att öka. Vid ett större två-

fastryckfall så kommer tryckfallet över patronen att öka. Detta leder till större lyftkrafter 

för partronen och knippet. Att bottenförskjuten effektprofil ger upphov till högre 

lyftkraft beror också på två-fastryckfallet. För en bränslepatron med en bottenförskjuten 

effektprofil kommer vattnet att börja koka tidigare jämfört med en bränslepatron med 

toppförskjuten effektprofil med samma FRAD.  Det resulterar i att två-fastryckfallet 

börjar tidigare och blir större för en patron med en bottenförskjuten effektprofil. Detta 

resulterar i högre lyftkrafter på patronen och knippet.   

Genom att använda den information som finns över de faktorer som har störst påverkan 

på lyftkraften kan en driftpunkt väljas. Den driftpunkt som lyftkraften ska undersökas 

vid ligger i övre högre hörnet i driftområdet. I den driftpunkten går HC-flödet med sin 

högsta tillåtna kapacitet. I Figur 2.1 visas vilken punkt i driftområdet som lyftkraften 

kommer att undersökas i.  

FRAD har ansatts till det högsta tillåtna värde på den bränslepatron som ska analyseras. 

Det värdet på FRAD blir en driftbegränsning. Patronen har även en bottenförskjuten 

effektprofil då analysen görs i början av driftcykeln. Dessa ansättningar görs för att 

kunna beräkna den högsta möjliga lyftkraften som kan inträffa vid stationär drift. Syftet 

med att välja den här driftpunkten är att beräkningarna vid denna punkt ska täcka in hela 

driftområdet.  
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Figur 2.1: Driftområde för Forsmark 1 och 2. Driftområdet visar med vilka förutsättningar som 

reaktorn är tillåten att köra med. Figuren är hämtad från rapport [ 2 ].   
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3 Teori för lyftkraftsmodellen  
I en BWR utsätts både bränsleknippet och bränslepatronen för en lyftkraft. För att 

beräkna lyftkraften behöver man veta trycket vid olika punkter. Det enklast sättet att få 

ut dessa tryck är att ansätta en kontrollvolym. Vid beräkning av lyft på bränslepatronen 

och bränsleknippet behövs olika tryck, det innebär att två kontrollvolymer behöver 

ansättas. En kontrollvolym innehåller bara bränsleknippet och den andra 

kontrollvolymen innefattar hela bränslepatronen. Kontrollvolymens storlek samt formen 

förändras inte med tiden. Även driftläget har antagits vara stationärt. Med hjälp av 

kontrollvolymsmetoden så vet man att summan av alla krafter som påverkar 

kontrollvolymen ska vara lika med noll. 

Hur kontrollvolymen för bränsleknippet respektive bränslepatronen definieras visas i 

Figur 3.1. 

 

Figur 3.1: Illustrerar hur kontrollvolymen definieras vid beräkning av den lyftkraft som påverkar 

knippet och patronen. 

 

3.1 Lyftkraften på bränsleknippet 

Att använda kontrollvolymsmetoden är det enklaste sättet att beräkna den lyftkraft som 

påverkar bränsleknippet. Lyftkraften på bränsleknippet kan beräknas genom att 

summera de krafter som påverkar bränsleknippets kontrollvolym. Genom att använda 

den kontrollvolym som definieras i Figur 3.1 kan krafterna som påverkar bränsleknippet 

och bränslepatronen summeras på följande sätt,  

 

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 + 𝐹𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐹𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 − 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡 = 0 ( 3.1.1 )  
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Ftryckfall är kraften från tryckskillnaden mellan knippets inlopp och utlopp. Frörelsemängd är 

kraften från rörelsemängdsskillnaden mellan kontrollvolymens inlopp och utlopp. Fmassa 

är kraften från vikten av kylmedlet som finns i kontrollvolymen. Ffriktion är 

friktionskraften mellan kontrollvolymen och boxväggen. Flyft är lyftkraften som 

påverkar bränsleknippet. 

För att kunna beräkna den lyftkraft som påverkar bränsleknippet så behöver tryckfallet 

över bränsleknippet beräknas samt rörelsemängdsskillnaden mellan inloppet och 

utloppet på kontrollvolymen. Även beräkning av vikten på kylmedlet som finns 

innanför kontrollvolymen samt friktionen som uppstår mellan kontrollvolymen och 

boxväggen behöver utföras.  

3.1.1 Kraft från tryckfall 

Det tryckfall som används vid beräkning av lyft är den tryckskillnaden som finns mellan 

inloppet och utloppet på kontrollvolymen. Tryckskillnaden mellan inloppet och utloppet 

motsvarar tryckskillnaden mellan bränsleknippets bottenplatta och topplatta. Kraften 

som kommer från tryckfallet beräknas med ekvationen [ 3 ],  

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 = (𝑝1 − 𝑝2) × 𝐴𝑐𝑣 

 

( 3.1.1.1 ) 

Där p1 är trycket under bottenplattan på bränsleknippet, p2 är trycket ovanför topplattan 

på bränsleknippet och Acv är tvärsnittsarean för kontrollvolymen. 

Tryckskillnaden mellan bottenplattan och topplattan på bränsleknippet beror framför allt 

av friktionsförluster, gravitation och lokala tryckfall från tillexempel spridare. 

Friktionsförlusterna kommer från turbulent strömning. Kylflödet i knippet består av en 

två-fasblandning. Ju högre andel ånga det är i två-fasblandningen desto större kommer 

dessa friktionsförluster att bli. Det beror på att vid en högre andel ånga så kommer 

hastigheten på kylflödet att öka, vilket betyder att tryckskillnaden mellan bottenplattan 

och topplattan kommer att öka när andelen ånga ökar. Även de lokala tryckfallen som 

uppstår vid exempelvis spridare, bottenplatta och topplattan har ett bidrag till tryckfallet 

mellan inlopp och utlopp. Dessa lokala tryckfall är beroende av area förändringar och 

kylflödets hastighet.   

Två-fastryckfallet beräknas med hjälp av enfastryckfallet. Tryckfallet över knippet 

beräknas som ett enfastryckfall. Därefter multipliceras den delen som är i två-fas med 

en två-fasmultiplikator. 

Det finns många komponenter som påverkar tryckfallet mellan bottenplattan och 

topplattan. Genom ett förenklat exempel så illustreras hur tryckskillnaden beräknas. 

Trycket vid bottenplattan kan med vissa förenklingar beräknas genom,  

𝑝1 = 𝑝0 − ∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 ( 3.1.1.2 ) 

       och trycket vid topplattan kan beräknas med  

𝑝2 = 𝑝0 − ∆p𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 − ∆𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 − ∆𝑝𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝 − ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − ∆𝑝𝑔𝑟𝑎𝑣 ( 3.1.1.3 ) 
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p0 är trycket under härduppställningsplattan. Δpinlopp är tryckfall över inloppet samt att 

Δputlopp är tryckfall över utloppet. Δpspridare är tryckfall över spridare och Δpfriktion är 

tryckfall från friktion. Δpgrav är tryckskillnaden mellan bottenplattan och topplattan som 

kommer ifrån gravitationen. 

Genom att kombinera dessa två ekvationer kan ett uttryck för tryckskillnaden mellan 

botten- och topplattan formuleras  

(𝑝1 − 𝑝2) =  ∆𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 + ∆𝑝𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝 + ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + ∆𝑝𝑔𝑟𝑎𝑣 ( 3.1.1.4 ) 

 

Hur stort tryckfallet blir över spridare och utloppet beror på en del olika faktorer. 

Storleken på komponenternas tryckfallskoefficient påverkar men även vilken hastighet 

som kylflödet strömmar med. Dessa tryckfall brukar kallas lokala tryckfall. Tryckfallet 

över varje spridare som sitter i bränsleknippet kan beräknas med ekvationen [ 3 ],  

∆𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 =
𝐶𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 × (𝜌 × 𝑣𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒

2 )

2
 ( 3.1.1.5 ) 

 

Där Cspridare är tryckfallskoefficienten för spridaren. ρ är densiteten på vattnet och v är 

kylmedlets hastighet vid spridaren.  

Det är oftast svårt att veta kylmedlets hastighet vid den punkt som beräkningarna utförs. 

För att kunna beräkna tryckfallet får man istället uttrycka hastigheten i en annan känd 

parameter. Kylmedlet massflöde är en känd parameter och hastigheten kan då uttryckas 

som en funktion av massflöde genom ekvationen [ 3 ],  

𝑣 =
�̇�

𝜌 × 𝐴
 ( 3.1.1.6 ) 

 

där A är arean vid den punkt som hastigheten ska beräknas. 

Tryckfallet som sker över spridaren kan med ekvation ( 3.1.1.6 ) skrivas om till  

∆𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 = 
𝐶𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 × �̇�

2

2 × 𝜌 × 𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒
2  ( 3.1.1.7 ) 

 

På samma sätt följer tryckfallet över utloppet 

∆𝑝𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝 =
𝐶𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝 × �̇�

2

2 × 𝜌 × 𝐴𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝
2   ( 3.1.1.8 ) 
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Friktionsförlusterna som uppkommer på grund av turbulent strömning i bränsleknippet 

kan beräknas med Darcy-Weisbach ekvation [ 3 ],  

∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 
𝑓 × 𝐿 × 𝜌 × 𝑣2

𝐷ℎ × 2
 ( 3.1.1.9 ) 

 

Där f är friktionskoefficienten och L är avståndet mellan botten- och topplattan och Dh 

är den hydrauliska diametern.  

Som i tidigare ekvationer kan kylmedlets hastighet i ekvation ( 3.1.1.9 ) uttryckas som 

en funktion av massflöde. Genom att använda ekvation ( 3.1.1.6 ) kan tryckfallet som 

uppstår på grund av turbulent strömning beräknas med ekvationen, 

∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 
𝑓 × 𝐿 × 𝜌 × �̇�2

2 × 𝐷ℎ × 𝜌 × 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
2  ( 3.1.1.10 ) 

 

Mellan inloppet och utloppet uppkommer även ett tryckfall på grund av gravitation. 

Tryckfallet beror på att kontrollvolymen innehåller en ång-vattenpelare. Tryckfallet 

mellan bottenplattan och topplattan som kommer ifrån gravitationen beräknas med 

ekvation [ 4 ], 

∆𝑝𝑔𝑟𝑎𝑣 = 𝜌 × 𝑔 × 𝐿 ( 3.1.1.11 ) 

    

Med ekvationerna ( 3.1.1.7 ), ( 3.1.1.8 ), ( 3.1.1.10 ) och ( 3.1.1.11 ) kan man på ett 

förenklat sätt beräkna kraften som uppkommer på grund av tryckfall. Kraften som 

kommer ifrån tryckskillnaden beräknas genom ekvationen,  

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 = ( 
�̇�2

2 × 𝜌
(
𝐶𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒

𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒
2 +

𝐶𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝

𝐴𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝
2 +

𝑓 × 𝐿

𝐷ℎ × 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
2 ) + 𝑔 × 𝜌 × 𝐿) × 𝐴𝑐𝑣 ( 3.1.1.12 ) 

 

I verkligheten kommer densiteten i ekvation ( 3.1.1.12 ) vara olika vid alla punkter där 

tryckfallet beräknas. Detta beror på att i bränsleknippet är kylmedlet i två-fas. Andelen 

vatten respektive ånga kommer att variera axiellt i bränsleknippet. Ekvation ( 3.1.1.12 ) 

visar att när densiteten minskar, vilket den gör med större andel ånga, så kommer de 

lokala tryckfallen att öka medan gravitationstryckfallet kommer att minska. Det innebär 

att bränsleknippen med stor andel ånga kommer att ha ett större tryckfall som kommer 

från två-fas än bränsleknippet som har lite ånga.    
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3.1.2 Kraft från rörelsemängd 

Genom att använda en kontrollvolym kan kraften som kommer från rörelsemängden 

beräknas med ekvationen [ 3 ],  

∑𝐹𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑣𝑑𝑉
𝐶𝑉

+ ∑�̇�𝑢𝑣𝑢
𝐶𝑆

−∑�̇�𝑖𝑣𝑖
𝐶𝑆

   ( 3.1.2.1 ) 

 

 

Där CV är kontrollvolymen, CS är kontrollvolymens yta och där indexen u betyder 

utlopp och i betyder inlopp. I ekvation är ρ densitet, v är kylmedlets hastighet och �̇� är 

kylmedlets massflöde. 

Efter som vi har valt att analysera vid stationär drift gäller följande samband [ 3 ], 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑣𝑑𝑉
𝐶𝑉

= 0 ( 3.1.2.2 ) 

 

 

Det innebär att ekvation ( 3.1.2.1 ) som beräknar kraften från rörelsemängden kan 

formuleras om enligt följande ekvation,  

∑𝐹𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = ∑�̇�𝑢𝑣𝑢
𝐶𝑆

−∑�̇�𝑖𝑣𝑖
𝐶𝑆

 ( 3.1.2.3 ) 

 

Oftast vet man inte kylmedlets hastighet vid inloppet eller utloppet av bränsleknippet. 

Detta innebär att hastigheten behöver uttryckas i variabler som det finns en bättre 

kunskap om. Genom att använda ekvation ( 3.1.1.6 ) kan rörelsemängden vid inloppet 

skrivas till följande, 

∑�̇�𝑖𝑣𝑖 = 
�̇�2

𝜌𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖𝑛 × 𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖𝑛
𝐶𝑆

 ( 3.1.2.4 ) 

 

 

på samma sätt som i ekvation ( 3.1.2.4 ) kan rörelsemängden vid utloppet omformuleras 

till,  

∑�̇�𝑖𝑣𝑖 = 
�̇�2

𝜌𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑢𝑡 × 𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑢𝑡
𝐶𝑆

 ( 3.1.2.5 ) 
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Ekvation ( 3.1.2.4 ) och ( 3.1.2.5 ) används till att formulera ett uttryck för den kraft 

som kommer från rörelsemängdsskillnaden mellan inloppet och utloppet på 

bränsleknippet. Skillnaden i rörelsemängd kan beräknas med ekvationen,  

𝐹𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = �̇�
2 (

1

𝜌𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑢𝑡  × 𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑢𝑡
−

1

𝜌𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖𝑛 × 𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖𝑛
) ( 3.1.2.6 ) 

 

 

Att densiteten är olika för rörelsemängden vid inloppet respektive utloppet beror på att 

andelen ånga i kylflödet varierar. Det finns mer ånga vid utloppet och då får kylflödet 

en lägre densitet. 

3.1.3 Tyngdkraften från kylmedlet 

Tyngdkraften från kylmedlet innanför kontrollvolymen bestäms med ekvation [ 4 ],  

𝐹𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑚 × 𝑔 
 ( 3.1.3.1 ) 

 

Det finns vissa svårigheter att beräkna massan av det kylmedel som finns innanför 

kontrollvolymen. Detta beror på att andelen ånga varierar axiellt i kontrollvolymen. För 

att få en mer exakt beräkning av vikten så kan vikten beräknas med ekvationen,  

𝑚 = �̅�  × 𝑉 ( 3.1.3.2 ) 

 

Där �̅� är medeldensiteten innanför kontrollvolymen och V är vattenvolymen innanför 

kontrollvolymen 

Medeldensiteten som används i ekvation ( 3.1.3.2 ) kan beräknas med följande uttryck,  

�̅� =  𝛼 × �̇� + (1 −  𝛼) × �̈� ( 3.1.3.3 ) 

 

I ekvationen är α den axiella medelandelen ånga (medelvoid), �̇� densiteten för ånga och 

�̈� är densiteten för vatten.  

Genom att kombinera ekvationerna ( 3.1.3.1 ), ( 3.1.3.2 ) och ( 3.1.3.3 ) kan vattnets 

tyngdkraft innanför kontrollvolymen beräknas med följande ekvation,  

𝐹𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = (𝛼 × �̇� + (1 −  𝛼) × �̈�)  × 𝑉 × 𝑔 ( 3.1.3.4 ) 
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3.1.4 Kraft från friktion  

Friktionskraften som uppkommer mellan kontrollvolymen och boxväggen beror på 

skjuvspänning mellan dessa två ytor. Figur 3.2 visar vilken friktionskraft som ingår i 

lyftkraftsberäkningarna.  

 

Figur 3.2: Illustrerar friktionen som uppkommer mellan kontrollvolymen och boxväggen och det 

är denna friktion som ingår vid beräkning av lyft på knippet. 

Beräkningskoden som används för att beräkna lyftkraften kan inte explicit beräkna 

friktionskraften mellan kontrollvolymen och patronens boxvägg. Den beräknar en total 

friktionskraft för hela bränslepatronen. Det innebär att friktionen mellan 

kontrollvolymen och boxväggen måste beräknas separat och sedan dras bort från den 

totala friktionskraften. För att få fram den totala friktionskraften kan följande ekvation 

användas [ 4 ], 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑜𝑡 =  𝜏 × 𝐴𝑦𝑡𝑎 
( 3.1.4.1 ) 

 

Där τ är skjuvspänningen mellan vattnet och bränsleknippets totala yta och A är det 

total yttrearean som påverkas av skjuvspänningen. 

I den totala ytterarean ingår ytterarea för bränsleknippets och bränslepatronens alla 

komponenter. Den totala ytterarean beräknas med ekvationen,  

𝐴𝑦𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑜𝑡  × 𝐿 ( 3.1.4.2 ) 

  

Utot är den totala omkretsen som utsätts för friktion och L är den längd som friktionen 

verkar på.  

Med ekvation ( 3.1.4.1 ) och ( 3.1.4.2 ) kan den totala friktionskraften skrivas om till,  

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑜𝑡 =  𝜏 ×  𝑈𝑡𝑜𝑡  ×  𝐿 ( 3.1.4.3 ) 

 



21 
 

Den friktionskraft som uppkommer mellan kontrollvolymen och patronens boxvägg kan 

skrivas på samma sätt som ekvation ( 3.1.4.3 ). Det som skiljer sig åt är den yta som 

utsätts för friktion. 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝐶𝑆 =  𝜏 × 𝑈𝐶𝑆  × 𝐿 ( 3.1.4.4 ) 

 

Hur stor skjuvspänningen (τ) är mellan alla ytterareor och kylmedlet är svårt att veta. 

Men då friktionsförluster även ger upphov till tryckfall kan friktionskraften uttryckas 

som en funktion av tryckfall. Det innebär att den totala friktionsförlusten även kan 

beräknas enligt ekvation [ 4 ],  

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒  ×  ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  ( 3.1.4.5 ) 

 

Där Aflöde är flödesarean för kylmedlet och Δpfriktion är tryckfallet som uppkommer på 

grund av friktion.  

Genom att kombinera ekvation ( 3.1.4.3 ) och ekvation ( 3.1.4.5 ) fås ekvationen,   

𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒  × ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝜏 ×  𝑈𝑡𝑜𝑡  × 𝐿 ( 3.1.4.6 ) 

 

Från ekvation ( 3.1.4.6 ) kan ett uttryck för skjuvspänningen formuleras enligt följande,  

𝜏 =  
𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒  ×  ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑈𝑡𝑜𝑡  × 𝐿
 ( 3.1.4.7 ) 

 

Uttrycket för skjuvspänningen kan därefter användas till att beräkna friktionskraften 

som verkar mellan kontrollvolymen och boxväggen. Genom att använda uttrycket för 

skjuvspänningen till att beräkna friktionskraften mellan boxväggen och 

kontrollvolymen har ett antagande gjorts. Det antagande som har gjorts är att 

skjuvspänningen är lika stor på alla ytor. Ekvationen som används till att beräkna 

friktionskraften mellan kontrollvolymen och boxväggen blir,  

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝐶𝑆 = 
𝑈𝐶𝑆  ×  𝐴𝑓𝑙ö𝑑𝑒  ×  ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑈𝑡𝑜𝑡
 ( 3.1.4.8 ) 

 

Lyftkraftsmodellen i Matlab använder ekvation ( 3.1.4.8 ) till att beräkna den 

friktionskraft som uppstår mellan kontrollvolymen och boxväggen.  
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3.1.5 Summering av lyftkraft på bränsleknippet 

Genom att summera ekvationerna ( 3.1.1.12 ), ( 3.1.2.6 ), ( 3.1.3.4 ) och ( 3.1.4.8 ) kan 

en förenklad lyftkraft som påverkar bränsleknippet beräknas. Ekvationerna är 

förenklade men de ger en inblick i hur lyftkraftsberäkningarna utförs. I praktiken så är 

det fler komponenter som genererar tryckfall. Det finns även vissa svårigheter att 

beräkna trycket vid de punkter som används till lyftkraftsberäkningarna.  

3.2 Lyftkraften på bränslepatronen 

Vid beräkning av lyft på bränslepatronen så används en kontrollvolym för att summera 

alla krafter. Det som skiljer vid beräkning av lyft på patronen jämfört med lyft på 

knippet är vid vilka punkter som trycket behöver beräknas, samt att friktionsbidraget vid 

beräkningen av lyft på bränsleknippet byts ut mot ett friktionsbidrag som kommer ifrån 

kontrollvolymen och bypassflödet. Men denna friktionskraft är riktad uppåt. Vid 

summeringen av de krafter som påverkar bränslepatronen fås ekvationen, 

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 − 𝐹𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐹𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + 𝐹𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠,𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡 = 0 
( 3.2.1 ) 

 

Genom att beräkna de olika kraftbidraget i ekvation ( 3.2.1 ) kan lyftkraften på 

bränslepatronen bestämmas. Tryckskillnaden beräknas mellan en punkt under 

inloppsstycket och en punkt ovanför handtaget. Även rörelsemängdsskillnaden beräknas 

mellan dessa två punkter. Tyngdkraften kommer från kylmedlet innanför 

kontrollvolymen. Friktionskraften från bypassflödet kommer från det flödet som 

strömmar mellan alla bränslepatroner i härden. 
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4 Hur POLCA7 och Matlabmodellen fungerar 
POLCA7 är ett beräkningsprogram som används för att simulera en reaktorhärd. I det 

här arbetet har version 4.16.1 av POLCA7 använts. POLCA7 beräknar många viktiga 

härdparametrar. Parametrarna kan tillexempel vara olika flöden, tryckfall, effektprofil 

och void. I POLCA7 beräknas härden i ett 3D-format, då många parametrar varierar 

både axiellt och radiellt i härden. Därför beräknas alla parametrar i många olika punkter. 

Dessa punkter kallas noder. Härden är indelad i 25 stycken axiella noder. Varje 

bränslepatron är en radiell nod och antalet radiella noder är tillexempel 700 stycken i 

Forsmark 3. 

För att köra en simulering i POLCA7 behöver reaktorns randvillkor bestämmas. Det 

innebär att man behöver bestämma vid vilken punkt i driftområdet som härden ska 

simuleras. Randvillkoren kan tillexempel vara reaktortryck, HC-flöde, reaktoreffekt och 

inloppstemperatur. I det här arbetet har en befintlig härddesign använts. För varje 

härddesign har specifika randvillkor bestämts och därefter har härden simulerats i 

POLCA7. 

POLCA7 kan beräkna lyftkrafter, men bara för Westinghouse bränslen. Därför har en 

lyftkraftsmodell konstruerats i Matlab. Matlabmodellen kan beräkna lyftkraft för alla 

bränsletyper. En annan anledning till att beräkna lyftkrafter i Matlab är 

osäkerhetsanalysen. Därför att en osäkerhetsanalys av lyftkrafter är svår att utföra direkt 

i POLCA7.   

Från POLCA7 kan parametrar som används till lyftkraftberäkningarna hämtas. Vissa 

tryck som används vid lyftkraftsberäkningar beräknas av Matlab. Därefter beräknar 

Matlabmodellen de olika kraftbidragen som ingår i lyftkraften och summerar sedan 

dessa till en total lyftkraft. I modellen beräknas lyftkraften för bränsleknippet och 

bränslepatronen för alla patroner som sitter i härden. I Figur 4.1 illustreras hur 

lyftkraften beräknas i olika steg. Reaktorns randvillkor ansätts i POLCA7. I POLCA7 

simuleras härden och den informationen förs över till Matlab som beräknar lyftkraften. 



24 
 

 

Figur 4.1: Visar hur lyftkraftsberäkningarna har utförts i olika steg. För att kunna beräkna 

lyftkrafter måste först en reaktorhärd simuleras i POLCA7. Från POLCA7 kan den information 

som behövs för att beräkna de olika kraftbidragen till lyftkraften hämtas. Därefter beräknas de 

olika kraftbidragen och den totala lyftkraften i Matlab.   
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5 Metod 
I det här arbetet har Monte Carlo teknik använts för att göra den stokastiska 

osäkerhetsanalysen. Det finns olika varianter av simuleringsmetoder som använder sig 

av Monte Carlo teknik. I den osäkerhetsanalys som har utfört har ”vanlig” Monte Carlo 

simulering och Wilks metod använts.   

5.1 Monte Carlo simulering 

Monte Carlo simulering bygger på en upprepad och slumpmässig 

stickprovsundersökning samt statistiska analyser för att beräkna fram resultat. När 

Monte Carlo metoden används behöver en deterministisk modell konstrueras. Modellen 

beskriver det scenario som ska analyseras. I den framtagna modellen används best 

estimate värdena på indataparametrarna. För vissa av dessa indataparametrar finns det 

en osäkerhet i best estimate värdet. Osäkerheterna är av stokastisk natur och därför 

behöver den underliggande distributionen bestämmas. Därefter slumpas värden fram 

separat i varje indataparameters distribution. De slumpade indataparametrarna används 

därefter i den framtagna modellen och genererar en uppsättning av utdataparametrar. 

Utförs denna process en gång till kommer en ny uppsättning av slumpade värden i 

indataparametrarnas distributioner, vilket leder till nya utdataparametrar från den 

deterministiska modellen. Efter att ha utfört ett antal fall av slumpade indataparametrar 

kan en statistisk analys göras över utdataparametrarna. Genom att göra ett histogram av 

resultatet av alla fall kan sannolikhetsfördelningen av utdataparametrarna tas fram. 

Sannolikhetsfördelningen blir säkrare/bättre ju fler fall som simuleras [ 5 ]. 

5.2 Wilks metod 

Vid användande av vanlig slumpmässig stickprovsundersökning för osäkerheter i 

indataparametrar behöver många fall studeras för att tillräckligt med statistik ska 

genereras så en bra analys av undersökningen kan utföras. Antalet fall som behöver 

köras bestäms efter vilken sannolikhet och konfidensnivå som ska användas. Det krav 

som finns är att de genererade utdataparametrarna ska uppfylla den valda sannolikheten 

och konfidensnivån [ 6 ]. Hur Wilks metod fungerar visas i följande exempel. Antag till 

exempel att sannolikheten är 95 % och konfidensnivån är 95 %. Den valda 

sannolikheten innebär att det verkliga resultatet är med 95 % sannolikhet mindre än 

resultatet från Wilks metod. Konfidensnivån avgör hur stor sannolikhet att resultatet 

från Wilks är konservativt. Med en konfidensnivå på 95 % så innebär det att resultatet 

från Wilks metod är med 95 % sannolikhet ett konservativt resultat.    

Metoden att beräkna fram minsta antalet fall som behöver simuleras för en specifik 

sannolikhet utvecklades av Wilks [ 6 ]. Wilks metod tillhandahåller en övre gräns för de 

beräknade osäkerheterna vid best estimate beräkningar. Olika ordningar av Wilks kan 

användas vid beräkningar och där en högre ordning genererar mindre konservativa 

resultat [ 6 ]. Hur många fall som ska simuleras för ett enkelsidigt konfidensintervall 

bestäms med ekvationen, 

𝛽 =∑(
𝑁
𝑗
) 𝛾𝑗(1 − 𝛾)𝑁−𝑗

𝑠−1

𝑗=0

 
( 5.2.1 ) 



26 
 

I ekvation ( 5.2.1 ) är β konfidensnivå, γ är sannolikhet, N är antalet fall och s fås 

genom ekvationen, 

𝑠 = 𝑁 + (𝑟 − 1) ( 5.2.2 ) 

 

där r är ordningen av Wilks. 

Om s=N blir ekvationen  

𝛽 = 1 − 𝛾𝑁 ( 5.2.3 ) 

         

                   vilket motsvarar Wilks metod av första ordningen [ 7 ].  

5.3 Osäkerhetspropagering med Monte Carlo teknik 

Osäkerhetspropagering utförs både i POLCA7 och i Matlab. Anledningen till att en 

osäkerhetspropagering behöver utföras i POLCA7 är att parametrar som påverkar 

härdtryckfallet inte får ändras i Matlab. Detta beror på att lyftkraften är beroende av 

härdtryckfallet, vilket innebär att parametrar som påverkar härdtryckfallet behöver 

propageras genom POLCA7. Resultat från propageringen i POLCA7 översätts till 

osäkerheter som kan propageras i Matlab. 

5.3.1 Osäkerhetspropagering i POLCA7 

Då osäkerheter för vissa parametrar inte kan propageras direkt i Matlab, propageras 

dessa i två steg. Först propageras det genom POLCA7 och därefter genom Matlab. 

Osäkerhetspropageringen i POLCA7 utförs genom att göra en känslighetsanalys för de 

indataparametrar som påverkar härdtryckfallet. Från känslighetsanalysen kan 

parametrarnas känslighetsfaktorer bestämmas. Genom känslighetsfaktorn och 

variationskoefficienten kan härdtryckfallets variationskoefficient beräknas. Genom 

denna process har osäkerheterna i indataparametrarna omvandlas till en osäkerhet i 

härdtryckfall, vilket motsvarar en osäkerhetspropagering.   

5.3.2 Osäkerhetspropagering i Matlab 

Alla indataparametrar som har antagits ha en osäkerhet propageras i Matlab. Det 

innebär att även de parametrar som har propagerats genom POLCA7 ska propageras 

genom Matlab. Indataparametrarna slumpas fram i en sannolikhetsfördelning och dessa 

används i lyftkraftsmodellen. Resultatet från osäkerhetspropageringen blir att lyftkraften 

får en sannolikhetsfördelning. Sannolikhetsfördelningen visar vilket intervall lyftkraften 

varierar emellan och variationen beror på indataparametrarnas osäkerheter.  

5.4 PIRT (Phenomena Identification and Ranking Table) 

PIRT metoden skapades för att stödja användandet av best estimate metoden med 

tillhörande osäkerhetsanalys. Metoden fokuserar på att hitta de system, processer, 

komponenter och fenomen som har störst inverkan på det scenario som ska modelleras. 
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Dessa ska klassificeras sinsemellan efter hur stor inverkan de har på modellen. 

Klassificeringen beror även på vilket fenomen eller liknade som ska analyseras [ 8 ].  

PIRT metoden används även till att bestämma vilka fenomen som är oberoende och 

vilka som är beroende av andra fenomen. Idén med PIRT är att använda den som stöd 

till osäkerhetsanalysen av lyftkraftsmodellen. I Tabell 1 är alla viktiga parametrar som 

ingår i lyftkraftsmodellen listade. De parametrar som finns med i PIRT kan arrangeras i 

två grupper. Den ena gruppen innehåller reaktorspecifika parametrar och den andra 

gruppen innehåller patronspecifika parametrar. För båda grupperna ska viktiga fenomen 

identifieras och klassificeras om de är en oberoende parametrar. I klassificeringen ingår 

det även att gradera hur stor inverkan parametrarna har. Rangordningen av 

reaktorparametrarna utförs med avseende på härdtryckfallet. Medan patronparametrarna 

rangordnas med avseende på lyftkraften. Genom att göra denna klassificering går det att 

bestämma vika fenomen som ska varieras i osäkerhetsanalysen. De fenomen som är 

oberoende kan varieras fritt då inga andra fenomen har någon inverkan. När de 

oberoende fenomen varieras förändras de fenomen som har klassificerats som beroende 

fenomen. 

Tabell 1: PIRT tabell som visar vilka fenomen som har antagits vara beroende och oberoende i lyftkraft 

modellen. Dessa fenomen har även rangordnats med avseende på deras påverkan på lyftkraften. 

Reaktorparametrar   Patronparametrar   

Oberoende  Oberoende  

HC-flöde (Härdkylflöde)  Hög (POLCA7) FRAD – relativ patroneffekt Medel (POLCA7) 

Reaktoreffekt Medel (POLCA7) Två-faskorrelation Hög (POLCA7) 

Systemtryck Låg (POLCA7)   

Inloppstemperatur Låg (POLCA7)   

Beroende  Beroende  

Härdtryckfall Hög (POLCA7) Patronkylflöde Hög (POLCA7) 

Void – Medelvoid Låg (POLCA7) Patrontryckfall Hög (Matlab) 

  Void i patronen Låg (POLCA7) 

  Void i vattenkanal/vattenkors Låg (POLCA7) 

  Ångkvalité Låg (POLCA7) 

  Läckflöden till bypass 

kanalen 

Låg (POLCA7) 

  Rörelsemängd Medel (Matlab) 

  Tryckfall över inloppet Hög (POLCA7) 

 

Tabell 1 används som underlag för att bestämma vilka parametrar som ska undersökas i 

osäkerhetsanalysen som utförs i POLCA7 och Matlabkoden. 

5.5 Känslighetsanalys och osäkerhetspropagering i POLCA7 

En känslighetsanalys behöver utföras för att få fram hur stor inverkan 

indataparametrarna har på härdtryckfallet samt för att kunna utföra en 

osäkerhetspropagering i POLCA7. Från känslighetsanalysen fås information om hur 

stor känslighet parametern har för en störning. Det som ska studeras i 

känslighetsanalysen är härdtryckfallet känslighet i förhållandet till indataparametrarna 

till POLCA7. I analysen beräknas indataparameterns känslighetsfaktor gentemot 
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härdtryckfallet. Härdtryckfallet studeras eftersom det påverkar hur stor lyftkraften blir 

på bränsleknippet och bränslepatronen. 

För att kunna beräkna parametrarnas inverkan på härdtryckfallet så har de utsatts för en 

störning. En parameter i taget har utsatts för en störning i POLCA7. Störningen uttryck 

som en liten förändring i parameterns inputvärde, till exempel HC-flödet ökar med 1 %. 

Därefter simulerades POLCA7 med det nya värdet på HC-flödet. De parametrar som har 

undersökts i känslighetsanalysen är reaktortryck, reaktoreffekt, HC-flöde, underkylning 

av HC-flödet vid bottenplattan samt två-fasmultiplikatorn och friktionskoefficienten. 

Två-fasmultiplikatorn och friktionskoefficienten är modelleringsparametrar medan de 

andra är reaktorns randvillkor. 

En metod för att beräkna parameterns känslighetsfaktor är att ta fram den relativa 

känslighetsfaktorn. Den relativa känslighetsfaktorn beskriver hur många procent 

parametern förändras med avseende på en annan parameter per procent. 

Det är den relativa känslighetsfaktorn beräknas med ekvationen [ 9 ], 

 

𝐾𝑟𝑒𝑙(ℎ, 𝑥𝑖) =  
𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑖
×

𝑥𝑖
ℎ(𝑥𝑖)

 ( 5.5.1 ) 

Där h är den beroende parametern, vilket i det här faller är härdtryckfallet. xi är den 

oberoende parametern. 

Osäkerheten i härdtryckfallet bestäms med parameterns känslighetsfaktor och 

variationskoefficient. Känslighetsfaktorn avgör hur känslig parametern är för en 

störning och variatonskoefficienten är ett mått på hur stor störningen är. Osäkerheten 

beräknas enligt ekvation [ 9 ], 

∆𝑌𝑟𝑒𝑙 = 𝐾𝑟𝑒𝑙(ℎ, 𝑥𝑖)  ×  ∆𝑋𝑟𝑒𝑙 ( 5.5.2 ) 

 

I ekvation ( 5.5.2 ) är ΔYrel härdtryckfallets variationskoefficient och ΔXrel är 

variationskoefficienten för parametern som har utsätts för en störning.  

Användandet av ekvation ( 5.5.1 ) och ( 5.5.2 ) innebär i princip att en 

osäkerhetspropagering har utförts genom POLCA7. Osäkerhetspropagering av reaktorns 

randvillkor kan genomföras med dessa ekvationer. 

Den totala variationskoefficienten i härdtryckfallet fås genom följande ekvation,  

∆𝑌𝑟𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡 = √∑∆𝑌𝑟𝑒𝑙,𝑖
2

𝑁

𝑖

 

 

( 5.5.3 ) 
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För modelleringsparametrarna kan inte ekvation ( 5.5.1 ) och ( 5.5.2 ) användas för 

känslighetsanalysen och osäkerhetspropageringen. Detta beror på att 

modelleringsparametrar inte kan utsättas för en störning på samma sätt som de andra 

inputparametrarna. För två-fasmultiplikatorn finns det ett antal modeller POLCA7 

godkänner, några av dessa har använts tills känslighetsanalysen. Medan 

friktionsparametrarna i friktionskoefficienten kan väljas fritt. De friktionsförluster som 

uppstår beror på turbulent strömning. Friktionsförlusterna är beroende av om kylmedlet 

är i enfas eller två-fas. Beräkningarna av friktionsförlusterna utförs med Blasius 

korrelation för kylmedel i enfas. För den delen av kylmedlet som består av två-fas 

multipliceras enfas beräkningarna med en två-fasmultiplikator. Detta görs för att få fram 

friktionsförlusterna som sker vid två-fas. Beräkning av friktionskoefficienten med 

Blasius korrelationen utförs med ekvationen [ 10 ],  

𝑓 =  𝑓𝑎 × 𝑅𝑒
−𝑓𝑏 ( 5.5.4 ) 

 

Där fa och fb är parametrar som har varierats, fa = 0,2 och fb = 0,2 som är de 

rekommenderade värdena att använda i POLCA7 eller fa = 0,316 och fb = 0,25 som är 

de ursprungliga värdena i Blasius korrelationen. Re är Reynolds talet.  

Genom att använda olika två-fasmultiplikatorer och friktionsonsparametrar förändras 

härdtryckfallet. Analysen utfördes på ett sådant sätt att för varje två-fasmultiplikator 

användes de två olika kombinationer av friktionsparametrar. För varje fall beräknas 

härdtryckfallet. Samtliga härdtryckfall från analysen användes till att beräkna 

härdtryckfallets variationskoefficient.    

Härdtryckfallets variationskoefficient från två-fasmultiplikatorn och 

friktionskoefficienten summeras med den variationskoefficient som kommer från de 

andra indataparametrarna. Summeringen sker på samma sätt som i ekvation ( 5.5.3 ). 

Den totala variationskoefficienten kommer därefter användas vid 

osäkerhetspropageringen i Matlab.  

5.6 Sannolikhetsfördelning för osäkerheterna 

För att kunna genomföra en osäkerhetsanalys så behöver sannolikhetsfördelningar 

ansättas för alla osäkerheter. Sannolikhetsfördelningen innehåller det intervall som 

parameterns värde kan tänkas variera mellan. Många av osäkerheterna kommer ifrån 

osäkerheter i mätningar eller osäkerheter vid vilken area som tryckfallet beräknas vid. 

Vissa av osäkerheterna påverkar bara lyftkraften på bränsleknippet medan andra bara 

påverkar bränslepatronens lyftkraft. 

Alla osäkerheter i analysen är normaliserade med följande ekvation,  

X̂ =
𝑋 − 𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒
𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒

 ( 5.6.1 ) 
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Där X parameterns som undersöks och X̂ är normalisering av parametern. Dessa 

parametrar är stokastiska variabler med en sannolikhetsfördelning. xbest estimate är 

parameterns best estimate värde. 

5.6.1 Osäkerhet: Härdtryckfall 

Osäkerheter från POLCA7 har delas in i två grupper, randvillkor och 

modelleringsparametrar. Dessa två grupper påverkar härdtryckfallet i reaktorn. Genom 

känslighetsanalys och osäkerhetspropagering enligt avsnitt 5.5 så kan härdtryckfallets 

osäkerhet bestämmas och resultatet av osäkerhetspropageringen i POLCA7 finns 

redovisat i avsnitt 6.1. 

Lyftkraften är beroende av härdtryckfallet. Det innebär att lyftkraftens osäkerhet är 

beroende av härdtryckfallets osäkerhet. Härdtryckfallet har osäkerhetspropagerats 

genom POLCA7, men lyftkraften beräknas i Matlab. Detta resulterar i att 

härdtryckfallets osäkerhet behöver propageras en gång till, genom Matlab. En 

normalfördelad sannolikhetsfördelning har ansatts för härdtryckfallets osäkerhet.  

5.6.2 Osäkerhet: Tryckfall över bottenplattan 

Osäkerheten för tryckfallet över bottenplattan variera mellan olika bränsletyper. Det 

beror på att bränsleleverantörerna har olika konstruktioner för bottenplatta och 

skräpfilter. Det innebär att sannolikhetsfördelningen för tryckfallet över bottenplattan 

behöver ansättas på olika sätt. 

5.6.2.1 Bränsletyper som har ett separat skräpfilter och bottenplatta 

Vid beräkning av tryckfallet över bottenplattan blir det viktigt att veta hur 

kontrollvolymen är definierad. För bränsletyper med separat skräpfilter och bottenplatta 

hamnar kontrollvolymen precis mellan skräpfiltret och bottenplattan. Dessa två 

komponenter sitter inte fast i varandra, men de sitter väldigt tätt ihop. Skräpfiltret sitter 

fast i bränsleboxen medan bottenplattan sitter fast i bränsleknippet. Dock så mäts 

tryckfallet över dessa två komponenter som ett gemensamt tryckfall. Det finns inga 

mätningar som visar hur stort tryckfallet är för varje komponent när de sitter tätt 

tillsammans. Men för att beräkna lyftkraften så behövs trycket mellan skräpfiltret och 

bottenplattan. För att få trycket mellan dessa komponenter behöver man på något sätt 

fördela tryckfallet för att hitta ett best estimate värde för det tryckfall som sker över 

bottenplattan.  

Bottenplattans tryckfallskoefficient har härletts teoretiskt när den sitter ensam och man 

har antagit att den även gäller när bottenplattan och skräpfiltret sitter tätt ihop, eftersom 

bottenplattans tryckfallskoefficient inte går att mäta när den sitter tätt ihop med 

skräpfiltret. Men eftersom det inte går att verifiera den härledda tryckfallskoefficienten 

för bottenplattan, så finns det en osäkerhet. Osäkerheten ligger i att det är svårt att veta 

hur stor del av den totala tryckfallskoefficienten för skräpfilter och bottenplatta ska 

fördelas på bottenplattan. 

I den här osäkerhetsanalysen har sannolikhetsfördelningen antagits vara en 

gammafördelning för de bränsletyper som har ett separat skräpfilter och bottenplatta. 
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En gammafördelning är en sannolikhetsfördelning som använder sig av två parametrar. 

Där en av parameter bestämmer formen på fördelningen, oftast kallad α. Den andra 

parametern som kallas β anger skalningen på fördelning. När α → ∞ så kommer 

gammafördelningen gå mot en symmetrisk normalfördelning. Om 0 < α < 1 så kommer 

gammafördelningen likna en exponentialfördelning [ 11 ]. 

I Figur 5.1 visas hur gammafördelningen är ansatt för bottenplattans 

tryckfallskoefficient. Gammafördelningen har valts enligt Figur 5.1 därför att om 

osäkerheten är noll så kommer tryckfallskoefficienten få sitt best estimate värde. Om 

osäkerheten är mindre än noll kommer tryckfallskoefficienten få ett mindre värde än 

best estimate, men det finns ett minsta värde som innebär att inget tryckfall sker över 

bottenplattan. Det finns även ett högsta värde för osäkerheten, vilket är när 

bottenplattans tryckfallskoefficient blir lika stor som den totala tryckfallskoefficienten 

för bottenplattan och skräpfiltret. Detta är en approximation, då det egentligen inte finns 

ett högsta värde i en gammafördelning.      

 

Figur 5.1: Illustrerar gammafördelningen för den normaliserade osäkerheten för bottenplattans 

tryckfallskoefficient. 

5.6.2.2 Bränsletyper med ett kombinerat skräpfilter och bottenplatta 

Kontrollvolymen för bränslen med kombinerat skräpfilter och bottenplatta innefattar 

hela komponenten. Det innebär att den totala tryckfallskoefficienten används vid 

beräkning av lyftkraft. Det finns mätningar som visar hur stort tryckfallet blir över den 

kombinerade bottenplattan och skräpfiltret. Men det finns en viss osäkerhet i 

mätningarna, vilket klassificeras som en mätosäkerhet. 

Sannolikhetsfördelningen för mätosäkerheten är satt till en normalfördelning. 

Osäkerheten för mätningen av tryckfallet är troligen inte så stor, då det idag finns bra 

mätutrustning. Variationskoefficienten för mätosäkerheten har antagits var 0,5 %. 
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5.6.3 Osäkerhet: Patronkylflöde 

I reaktorn finns det mätutrustning som mäter olika flöden. Hur massflödet mäts varierar 

mellan reaktorerna. I Forsmark 1, 2 och 3 finns det ett antal mätpositioner, vid dessa 

punkter mäts patronflödet. Osäkerheten i patronkylflöde beror på att det finns en 

osäkerhet i härdkylflödet samt en osäkerhet hur stor flödesandel patronen tilldelas. Det 

har även antagits att osäkerheten i patronkylflöde täcker in osäkerheten i patroneffekt. 

Antagandet innebär i princip att osäkerheten i patronflödet kommer ifrån osäkerheten i 

patroneffekt. Hur stor osäkerheten i patronkylflöde är samt vad den beror på finns 

utförligt beskrivet i rapporten [ 9 ]. 

Från rapporten [ 9 ] hämtas patronkylflödets variationskoefficient, vilket är 3,2 %. 

Sannolikhetsfördelningen är ansatt till normalfördelning. Osäkerheten för 

patronkylflöde påverkar rörelsemängdsekvationerna. Detta innebär att det finns en viss 

osäkerhet hur stort kylflöde som kommer in och åker ut från bränslepatronen. 

Osäkerheten i patronkylflödet används även till att beräkna osäkerheten i 

inloppstryckfallet, se avsnitt 5.6.4.  

5.6.4 Osäkerhet: Inloppstryckfall 

Det finns ett tydligt samband mellan patronkylflöde och inloppstryckfall. I Figur 5.2 

illustreras hur sambandet mellan inloppstryckfallet och patronkylflödet ser ut i en 

reaktor. Figur 5.2 illustrerar även att det finns en skillnad i sambandet mellan 

inloppstryckfallet och patronkylflödet för de olika bränsletyperna. Skillnaden beror 

framförallt av att de har olika konstruktion på inloppsdelen. Figur 5.2 innehåller tre 

olika bränsletyper, dessa kallas patron X, Y och Z. 

 

Figur 5.2: Illustrerar sambandet mellan patronflöde och tryckfallet över inloppet i en reaktor. 

Detta samband används till att variera vart gränsen går mellan enfas- och två-fastryckfall i en 

bränslepatron. (Figuren är framtagen med hjälp av Matlabmodellen) 

Figur 5.2 visar att sambandet mellan tryckfallet över inloppet och patronkylflödet 

påminner om ett linjärt samband. Sambandet mellan tryckfallet över inloppet beror 
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främst på tryckfallet över skräpfiltret och bottenplattan, samt tryckfallet som 

uppkommer av strypningen av patronkylflödet. Inloppstryckfallet kan med en viss 

förenkling beskrivas med ekvationen, 

∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 = 𝐶𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 ×
�̇�2

2 × 𝜌 × 𝐴𝑟𝑒𝑓,1
2 + (𝜉 × 𝜔)  × 

�̇�2

2 × 𝜌 × 𝐴𝑟𝑒𝑓,2
2  ( 5.6.4.1 ) 

 

Cinlopp är tryckfallskoefficienten för det kombinerade skräpfiltret och bottenplattan eller 

bara bottenplattan. 𝐴,1
2  är referensarean för bottenplattan och 𝐴𝑟𝑒𝑓,2

2  är referensarean för 

strypzonen. ξ är strypzonskoefficient och ω är korrektionsfaktor för 

strypzonskoefficienten. 

Ekvation ( 5.6.4.1 ) som beskriver tryckfallet över inloppet kan skrivas om till, 

�̇�2 =
2 × 𝜌

(
𝐶𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
𝐴𝑟𝑒𝑓,1
2 +

𝜉 × 𝜔
𝐴𝑟𝑒𝑓,2
2 )

× ∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 ( 5.6.4.2 ) 

 

 

För att få fram känslighetsfaktorn i ekvation ( 5.6.4.2 ) utförs en partiell derivering med 

avseende på inloppstryckfallet. 

𝜕�̇�2

𝜕∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
=

𝜕

𝜕∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
×

(

 
 2 × 𝜌

𝐶𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
𝐴𝑟𝑒𝑓,1
2 + 

𝜉 × 𝜔
𝐴𝑟𝑒𝑓,2
2

)

 
 
× ∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 

 

( 5.6.4.3 ) 

 

 

Resultatet av den partiella deriveringen visas genom följande ekvation, 

𝜕�̇� =
𝜌

((
𝐶𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
𝐴𝑟𝑒𝑓,1
2 +

𝜉 × 𝜔
𝐴𝑟𝑒𝑓,2
2 ) × �̇�)

× 𝜕∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 ( 5.6.4.4 ) 

 

 

Med ekvation ( 5.6.4.4 ) kan det absoluta felet för inloppstryckfallet beräknas. Men från 

rapport [ 9 ] kan bara det relativa felet från patronkylflöde hämtas. Det innebär att 

ekvationen måste normaliseras. Ekvationen som används i Monte Carlo simuleringarna 

blir då, 

𝜕∆𝑝𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝 =

�̇�2 × (
𝐶𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝
𝐴𝑟𝑒𝑓,1
2 +

𝜉 × 𝜔
𝐴𝑟𝑒𝑓,2
2 )

̇

𝜌
×
𝜕�̇� 

�̇�
 

 

( 5.6.4.5 ) 
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Där 𝜕�̇�
�̇�⁄  är patronkylflödets variationskoefficient, vilken är 3,2 %. 

Variationskoefficienten är hämtad från rapport [ 9 ]. 

5.6.5 Osäkerhet: Två-fastryckfall 

Två-fastryckfallet påverkar lyftkraften genom termen Ftryckfall i ekvation ( 3.1.1 ) . 

Ftryckfall beräknas genom ekvationen,  

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 = (𝑝1 − 𝑝2) × 𝐴𝑐𝑣 

 
( 5.6.5.1 ) 

 

Där (p1 – p2) är tryckskillnaden mellan kontrollvolymens inlopp och utlopp. Om 

kontrollvolymen skulle innehålla hela härden, så skulle tryckskillnaden i ekvation ( 

5.6.5.1 ) vara beroende av härdflödet och två-fasmultiplikatorn. Detta tryckfall kallas 

härdtryckfall och består av enfas- och två-fastryckfall. Två-fasmultiplikatorn är en 

modelleringsparameter och varieras inte. När härdkylflödet är konstant så kommer 

inloppstryckfallet vara konstant. Detta leder till att härdtryckfallet osäkerhet från avsnitt 

5.6.1 hamnar på två-fastryckfallet, då inloppstryckfallet i princip motsvarar 

enfastryckfallet. Detta medför att osäkerheten i härdtryckfallet är ungefär lika med 

osäkerheten i två-fastryckfall. 

Det innebär att när härdtryckfallet varieras i osäkerhetsanalysen så varieras egentligen 

två-fastryckfallet. I Figur 5.3 illustreras hur härdtryckfallets osäkerhet varieras med två-

fastryckfallet. Det gula i Figur 5.3 ska illustrera enfastryckfall och det blå illustrerar två-

fastryckfall. I figuren motsvarar det gröna variationen i två-fastryckfall, men det 

motsvarar även variationen i härdtryckfallet. Detta medför att osäkerheten i 

härdtryckfallet är ungefär lika med osäkerheten i två-fastryckfall.  

 

Figur 5.3: Hur två-fastryckfallet varieras för hela härden. Det gula symboliserar enfastryckfall och 

det blåa symboliserar två-fastryckfall. Det gröna i figuren illustrerar variationen i två-fastryckfall. 

Om kontrollvolymen i stället skulle innehålla en patron, så skulle tryckskillnaden i 

ekvation ( 5.6.5.1 ) vara beroende av patroneffekten. När patroneffekten varieras för en 

patron så kommer härdtryckfallet inte att förändras men patronens kylflöde kommer att 
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förändras. När patronkylflödet förändras så kommer inloppstryckfallet att förändras, 

vilket i princip motsvarar att enfastryckfallet förändras. Eftersom härdtryckfallet är 

konstant så kommer två-fastryckfallet att varieras när inloppstryckfallet varieras.  

I Figur 5.4 visas hur osäkerheten i inloppstryckfallet används för att variera var gränsen 

går mellan enfas- och två-fastryckfallet. Det gula i Figur 5.4 illustrerar enfastryckfall 

och det blåa visar två-fastryckfallet i patronen. Det gröna i figuren illustrerar hur 

gränsen mellan enfas- och två-fastryckfallet varieras i patronen.  

 

Figur 5.4: Hur två-fastryckfallet varieras i patronen. Det gula symboliserar enfastryckfall och det 

blåa symboliserar två-fastryckfall. Det gröna illustrerar hur två-fastryckfallet varieras i patronen. 

5.6.6 Osäkerhet: Void i vattenkanal eller vattenkors 

Det ska inte finnas någon ånga i vattenkanalen eller i vattenkorset som finns i 

bränslepatronen. Därför att kylmedlet i vattenkanalen inte är i kontakt med bränslet och 

ska då inte kunna koka. Men det kan finnas lite ånga längst uppe i vattenkanalen eller 

vattenkorset. Detta beror på att kylmedlet i vattenkanalen eller vattenkorset utsätts för 

direkt uppvärmning av neutron- och gammastrålning. I POLCA7 utförs beräkningar på 

om det finns ånga i vattenkanalen eller i vattenkorset. Ibland finns det ånga i 

beräkningarna, dock är det oftast så lite ånga att man brukar anta att det inte finns någon 

ånga. Så det finns en viss osäkerhet i att anta att det inte finns någon ånga i 

vattenkanalen eller i vattenkorset.   

Sannolikhetsfördelningen för osäkerhet i ånghalten (voiden) i vattenkanal eller 

vattenkors har ansatts till en normalfördelning. En variationskoefficient på 5 % relativt 

den beräknade voiden i vattenkanalen/vattenkorset är ansatt. Hur osäkerheten för void i 

vattenkanal eller vattenkorset beräknas visas i ekvation ( 5.6.6.1 ). 

�̂� =
𝛼 − 𝛼𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒
𝛼𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒

 ( 5.6.6.1 ) 

 

Där �̂� är normalisering av voiden och α är voiden i vattenkanalen/vattenkorset. Dessa 

parametrar är stokastiska variabler. αbest estimate är voidens best estimate värde i 

vattenkanalen/vattenkorset.  
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Voiden i vattenkanalen/vattenkorset kommer inte att bli negativ, eftersom voidens 

variationskoefficient är väldigt liten samtidigt som andelen void i 

vattenkanalen/vattenkorset är liten.  

5.6.7 Osäkerhet: Boxfriktion  

Den friktion som ingår i bränsleknippets lyftkraftsberäkningar är friktionen mellan 

kontrollvolymen och boxväggen. POLCA7 beräknar inte friktionen mellan 

kontrollvolymen och boxväggen utan en total friktion. Hur friktionen ska delas upp är 

ett problem, då det inte finns så mycket information om hur friktionen ska delas upp. I 

avsnitt 3.1.4 förklaras hur friktionen delas upp. Osäkerheten för friktionens best 

estimate värde har tilldelats en likformad sannolikhetsfördelning. En likformad 

fördelning kan ansättas därför att det finns ett minsta och ett största värde för 

boxfriktionen. Minsta värdet är när ingen friktion sker mellan kontrollvolymen och 

boxväggen och det största värdet är när friktionen är lika stor på alla ytor. Ekvation ( 

3.1.4.8 ) multipliceras med ½ i osäkerhetsanalysen, därför att best estimate för 

boxfriktionen ska hamna i mitten av sannolikhetsfördelningen. Boxfriktionens osäkerhet 

kan beräknas med ekvation,  

�̂�𝐶𝑆 =
𝑈𝑐𝑠 − 𝑢𝐶𝑆,𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒
𝑢𝐶𝑆,𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒

 ( 5.6.7.1 ) 

 

Där �̂�𝐶𝑆 är normalisering av omkretsen och 𝑈𝑐𝑠 är omkretsen för patronens box. Dessa 

parametrar är stokastiska variabler. 𝑢𝐶𝑆,𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 är omkretsens best estimate värde.  

Fördelningen är ansatt till att gå mellan -1 till 1. Om �̂�𝐶𝑆 = 0 så kommer 𝑈𝑐𝑠 =
𝑢𝐶𝑆,𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 och det innebär att best estimate ligger i mitten av fördelningen. När 

�̂�𝐶𝑆 = −1 så kommer 𝑈𝑐𝑠 = 0, vilket innebär att ingen friktion sker vid patronens 

boxvägg. Vid �̂�𝐶𝑆 = 1 så kommer 𝑈𝑐𝑠 = 2𝑢𝐶𝑆,𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒, vilket innebär friktionen är 

lika stor på alla ytor.   

5.6.8 Osäkerhet: Arean under inloppsstycket 

I härduppställningsplattan finns de hål där bränslepatronerna ska ställas upp. Figur 5.5 

illustrerar att det finns en ganska stor tryckskillnad mellan härduppställningsplattan och 

bypass kanalen. Vid den yta som bränslepatronen ligger i mot härduppställningsplattan 

finns en fasning, se Figur 5.5. Denna fasning innebär att det är svårt att exakt veta vid 

vilken area som bränslepatronen ligger an mot härduppställningsplattan. Det är vid 

denna area som det höga trycket verkar på, vilket innebär att det är svårt att veta vilken 

area som påverkas av en lyftkraft från den tryckskillnad som finns. Osäkerheten för 

arean under inloppsstycket påverkar bara bränslepatronens lyftkraft.    
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Figur 5.5: Illusterarar hur arean under inloppstycket varieras (baserad på figur från [ 1 ]). 

Anledningen till att det finns en osäkerhet i vilken area som ska användas är att det är svårt att 

veta vid vilken area som patronen ligger an mot härduppställningsplattan. 

Från ritningar går det att ta reda på mellan vilka areor som trycket borde verka mot. 

Genom att man inte vet mellan vilken area som trycket bör beräknas vid så får en 

likformig sannolikhetsfördelning ansättas för osäkerheten. Det största värdet i 

intervallet ligger arean på toppen av fasningen och det minsta värdet i intervallet ligger 

arean vid nedre delen av fasningen. Bredden på den likformiga fördelningen blir 

12,7 %. 

5.6.9 Osäkerheter: Areor som används till lyftkraftsmodellen  

Andra areor som har tilldelats en osäkerhet är arean för bottenplattan, topplattan, 

inloppstycket samt bränsleboxens inner- och ytterarea. Osäkerheten kommer ifrån 

tillverkningsosäkerheter och variationskoefficienten är ansatt till 0,1 %. 
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6 Resultat 
Resultaten från matlabmodellen har verifierats mot leverantörernas egna 

lyftkraftsberäkningar. Därefter har propagering av osäkerheter genom POLCA7 och 

Matlab genomförts. Genom detta kan lyftkraftens osäkerhet bestämmas specifikt för 

varje bränsletyp. Olika fall med varierande randvillkor har studerats för att undersöka 

hur lyftkraftens osäkerhet förändras. Även två olika beräkningsmetoder har använts. 

Idén med det var att studera om lyftkraftsresultaten blev ungefär lika med dessa två 

metoder. Wilks är en mer konservativ beräkningsmetod jämfört med en vanlig Monte 

Carlo. Men högre ordning blir Wilks metoden mindre konservativ och Monte Carlo 

metoden är ungefär en väldigt hög ordning av Wilks metod. Olika ordningar av Wilks 

har använts till att beräkna lyftkrafter. Detta har gjorts för att undersöka hur resultaten 

förändras med olika ordningar av Wilks, samt att kunna jämföra resultaten med 

resultaten från Monte Carlo metoden.      

6.1 Känslighetsanalys och osäkerhetspropagering i POLCA7 

En känslighetsanalys och en osäkerhetspropagering av indataparametrarna till POLCA7 

har utförts. De parametrar som har undersökts är HC-flöde, systemtryck, reaktoreffekt, 

underkylning samt två-fasmultiplikatorn och friktionsfaktorn. Det är parametrarnas 

inverkan på reaktorns härdtryckfall som har undersökts. Resultatet av 

känslighetsanalysen och osäkerhetspropageringen för en reaktor visas i Tabell 2 

variationskoefficienterna är hämtade från rapport [ 9 ]. Hur känslighetsanalysen och 

osäkerhetspropageringen utförs beskrivs i avsnitt 5.5. Den relativa känslighetsfaktorn 

beräknades med ekvation ( 5.5.1 ), härdtryckfallets variationskoefficient beräknades 

med ekvation ( 5.5.2 ) och summeringen av den totala variationskoefficienten för 

härdtryckfallet utfördes enligt ekvation ( 5.5.3 ).  

Tabell 2: Känslighetsanalys och osäkerhetspropagering av en reaktor. Det är randvillkorens 

inverkan på härdtryckfallet som har undersökts. I avsnitt 5.5 beskrivs hur känslighetsanalysen och 

osäkerhetspropageringen har utförts. 

Parameter Variationskoefficient 

[%] 

Relativ 

känslighetsfaktor 

[%/%] 

Härdtryckfallets 

variationskoefficient 

[%] 

Reaktoreffekt 1,21  0,27 0,327  

HC-flöde 1,06  1,40 1,48  

Systemtryck 0,214  0,65 0,139  

Underkylning 0,426  0,0626 0,0267  

Totalt   1,5  

 

Från Tabell 2 kan härdtryckfallets variationskoefficient för en reaktor hämtas. 

Härdtryckfallets variationskoefficient som kommer ifrån randvillkoren är 1,5 %. 

Känslighetsanalysen och osäkerhetspropageringen för två-fasmultiplikatorns och 

friktionskoefficientens påverkan på härdtryckfallet utförs på ett annat sätt, jämfört med 

randvillkoren. Dessa två parametrar är modellerings osäkerheter. Olika val av två-

fasmultiplikator och friktionsparametrar simulerades, vilket resulterade i att 

härdtryckfallet varierade. Med hjälp av alla dessa fall beräknades härdtryckfallets 
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variationskoefficient. Hur härdtryckfallet varierade mellan de olika fallen illustreras i 

Tabell 3. 

Tabell 3: Osäkerhetspropagering av två-fasmultiplikatorn och friktionsfaktorerna. Hur 

osäkerhetspropageringen har utförts visas i avsnitt 5.5. 

Två-fasmultiplikator Friktionskoefficient fa och fb 

(definieras i ekvation ( 5.5.4 )) 

Härdtryckfall [bar] 

AA69 0,2 & 0,2 1,82  

 0,316 & 0,25 1,77  

AA74 0,2 & 0,2 1,78  

 0,316 & 0,25 1,74  

Martinelli-Nelson 0,2 & 0,2 1,88  

 0,316 & 0,25 1,82  

Scandpower 0,2 & 0,2 1,82  

 0,316 & 0,25 1,77  

Variationskoefficient 

för härdtryckfallet 

 4,3 % 

Total variationskoefficient från POLCA 7               

(Summering av tabell 2 & 3) 

4,5 % 

 

Härdtryckfallets variationskoefficient som kommer ifrån två-fasmultiplikatorn och 

friktionskoefficienten är 4,3 %.  

Resultatet av känslighetsanalysen och osäkerhetspropageringen visar att två-

fasmultiplikatorn och friktionskoefficienten har den största inverkan på osäkerheten i 

härdtryckfallet. 

Den totala variationskoefficienten för härdtryckfallet beräknas genom att summera 

variationskoefficient från de två olika fallen. Resultatet av summeringen visas i Tabell 

3. Härdtryckfallets totala variationskoefficient blir 4,5 %.   

6.2 Lyftkraftsresultat 

6.3 Fall 1 

6.3.1 Specifikationer för randvillkor 

Systemtrycket är 70 bar och högsta tillåtna reaktoreffekt, HC-flöde och FRAD används 

vid lyftkraftsberäkningarna. Reaktorns driftpunkt motsvarar alltså punkt F i Figur 2.1. 

6.3.2 Monte Carlo simulering 

Osäkerhetspropagering med Monte Carlo teknik har utförts på de olika bränslen som 

finns i reaktorn. 100 000 fall har simulerats för varje bränsletyp. Två olika bränsletyper 

har analyserat. Den ena bränslet har ett kombinerat skräpfilter och bottenplatta och 

kommer att kallas för knippe/patron A i resultatdelen. Det andra bränsletypen har ett 

separat skräpfilter och bottenplatta och kommer i resultatdelen kallas för knippe/patron 

B.   
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Hur lyftkraftens sannolikhetsfördelning blir efter osäkerhetspropageringen av knippe A 

och B visas i Figur 6.1. Figur 6.1 visar att lyftkraftens storlek varierar mellan de olika 

bränsletyperna. Men den visar inte vilket knippe som har störst marginal till lyft, då 

knippets vikt skiljer sig mellan A och B. I Figur 6.1 framgår det att knippe B påverkas 

av en mindre lyftkraft. Detta beror framför allt på att knippe B har ett separat 

bottenplatta och skräpfilter. Resultatet av detta blir att tryckfallet över skräpfiltret inte 

ingår i det totala tryckfallet över knippe B. Men för knippe A så ingår skräpfiltrets 

tryckfall, då knippe A har ett kombinerat skräpfilter och bottenplatta. Kraften från 

tryckfallet är det dominerande bidraget till lyftkraften, så när knippe B får ett lägre 

tryckfall över knippet jämfört med knippe A så resulterar det i att knippe B får en lägre 

lyftkraft.     

 

Figur 6.1: Sannolikhetsfördelning för lyft på knippet för knippe A och B efter att ha kört Monte 

Carlo simulering med 100 000 fall. Figuren visar skillnaden för lyftkraftens sannolikhetsfördelning 

men inte vilken som har störst lyftkraftsmarginal, då knippena väger olika mycket.  

Sannolikhetsfördelningen för lyftkraften som påverkar patron A och B visas i Figur 6.2. 

Figuren illustrerar att det är nästan ingen skillnad i lyftkraftens storlek mellan 

patronerna. Figur 6.2 visar inte explicit vilken av dessa patroner som har störst marginal 

till lyft, då vikten skiljer sig mellan patron A och B. Att patron A och B påverkas av en 

lika stor lyftkraft beror på att tryckfallet är ungefär lika stort över båda patronerna, då 

tryckfallet är det som dominerar i lyftkraftsberäkningarna. Detta innebär att när lyft på 

patronen beräknas, så har patron A ingen fördel av att ha ett separat skräpfilter och 

bottenplatta.    
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Figur 6.2: Sannolikhetsfördelning för lyft på patronen för patron A och B efter att ha kört Monte 

Carlo simulering med 100 000 fall.  Figuren illustrerar skillnaden mellan patron A och B:s 

sannolikhetsfördelning för lyft, men den visar inte vilken som har störst lyftkraftsmarginal 

eftersom det finns skillnad mellan patronernas vikt.  

Från Monte Carlo simuleringarna kan olika sannolikheter för att den beräknade 

lyftkraften är högre än den verkliga hämtas. Denna sannolikhet vill man ska vara så hög 

som möjligt. Därför att ju högre sannolikheten är att den beräknade lyftkraften är högre 

än den verkliga desto mindre blir sannolikheten att den beräknade lyftkraften är mindre 

än den verkliga. När sannolikheten blir högre så hamnar den beräknade lyftkraften 

längre bort i svansen i Figur 6.1 och Figur 6.2.  

I Monte Carlo simuleringarna har en konfidensnivå använts, precis som i Wilks metod.  

Konfidensnivån avgör med hur stor sannolikhet den beräknade lyftkraften verkligen är 

ett konservativt resultat. Ekvation ( 5.2.1 ) används för att beräkna den konfidensnivå 

som används i Monte Carlo simuleringarna. Den beräknade lyftkraften vid olika 

sannolikheter vid samma konfidensnivå för olika bränslen visas i Tabell 4 och Tabell 5. 

Sannolikheten 50 % i alla tabeller motsvarar lyftkraftens best estimate värde. Tabellerna 

visar även hur nära knippet och patronen är att lyfta vid olika sannolikheter.  

Tabellerna ska läsas på ett sådant sätt att de två kolumner som innehåller den beräknade 

lyftkraft för knippe och patron är med radens sannolikhet högre än den verkliga 

lyftkraften. Konfidensnivån på 95 % innebär att den beräknade lyftkraften för knippe 

och patronen i tabellerna är med 95 % sannolikhet ett konservativt resultat.  

Lyftkraftsresultaten för patron A från Monte Carlo simulering visas i Tabell 4 och för 

patron B så visas resultaten i Tabell 5. 
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Tabell 4: Innehåller lyftkraftsresultaten från Monte Carlo simuleringen av knippe och patron A. Tabellen 

innehåller beräknade lyftkrafter vid olika sannolikheter men med samma konfidensnivå. (I figuren är N – 

Newton och BE – best estimate) 

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[N] 

50 % (BE) ---- 1969  77 1465  50  

95 % 95 % 2260 88  1670 57  

99 % 95 % 2380  93  1760  60  

99,9 % 95 % 2500  98  1850  63  

99,98 % ---- 2558  100  ---- ---- 

 

Tabell 5: Lyftkraftsresultatet för knippe och patron B från Monte Carlo simulering. I tabellen finns den 

beräknade lyftkraften vid olika sannolikheter, men med samma konfidensnivå. (I figuren är N – Newton och BE 

– best estimate) 

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

  Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[%] 

50 % (BE) ---- 

95 % 

95 % 

95 % 

1505  63  1439  51  

95 % 1870  78  1640  58  

99 % 1980 83 1720  61  

99,9 % 2100  88 1820  65  

 

6.3.3 Osäkerhetspåslag för lyftkraften  

Den nuvarande praxisen som finns för lyftkraftsmarginal är definierad så att den är 

20 % av bränsleknippets eller bränslepatronens vikt. Ekvation ( 6.3.3.1 ) visar vad som 

gäller för den nuvarande praxisen,  

 

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒)

𝑉𝑖𝑘𝑡
< 0,8 ( 6.3.3.1 ) 

 

Idén är att omformulera lyftkraftsmarginalen så att den blir oberoende av vikten, då 

själva lyftkraften inte beror av vikten. Lyftkraftsmarginalen ska bytas ut mot ett 

osäkerhetspåslag som ska multipliceras med lyftkraftens best estimate värde. 

Osäkerhetspåslaget kommer att bli beroende av bränsletyp och vilken reaktor bränslet 

sitter i. Men även hur stor säkerhet på att lyft inte kommer att ske har betydelse hur stor 

osäkerhetspåslaget kommer att bli. Osäkerhetspåslaget för lyftkraften beräknas enligt 

följande, 

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(max)

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒)
= 𝑘 ( 6.3.3.2 ) 
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Flyft(max) är den högsta lyftkraften vid en viss sannolikhet. Flyft(best estimate) är lyftkraftens 

best estimate värdet. k är osäkerhetspåslaget vid en viss sannolikhet. 

Genom att använda ekvation ( 6.3.3.1 ) och ( 6.3.3.2 ) kan lyftkraftsmarginalen och 

osäkerhetspåslagets relation till varandra beskrivs med följande ekvation, 

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(𝑚𝑎𝑥)

𝑘
< 0,8 × 𝑉𝑖𝑘𝑡 ( 6.3.3.3 ) 

 

För att lyft inte ska inträffa på bränsleknippet eller bränslepatronen ska följande relation 

gälla,  

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(𝑚𝑎𝑥) < 𝑉𝑖𝑘𝑡 ( 6.3.3.4 ) 

 

vilket resulterar i att 

1

𝑘
= 0,8 → 𝑘 = 1,25 

Det innebär att en lyftkraftsmarginal på 20 % av vikten motsvarar 25 % 

osäkerhetspåslag på lyftkraftens best estimate värde.  

Genom att använda osäkerhetspåslaget skapas ett nytt sätt att beräkna om 

bränsleknippet eller bränslepatronen lyfter. För att lyft inte ska uppstå i reaktorn måste 

följande samband gälla,  

𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡(𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒) × 𝑘 < 𝑉𝑖𝑘𝑡 ( 6.3.3.5 ) 

 

6.3.4 Osäkerhetspåslag från Monte Carlo simulering 

Genom att använda lyftkraftsresultaten för knippe och patron från Monte Carlo 

simuleringen från avsnitt 6.3.2, så kan osäkerhetspåslag beräknats för patron A och B. 

Osäkerhetspåslagen har beräknats med ekvation ( 6.3.3.2 ) och resultatet visas i Tabell 

6.  

Om man vill jämföra osäkerhetspåslagen i Tabell 6 med den praxis som används i dag 

för lyftkraftsmarginal, så ska osäkerhetspåslaget i Tabell 6 vara mindre än 25 % för att 

uppfylla dagens praxis.  
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Tabell 6: Osäkerhetspåslag för knippe/patron A och B från Monte Carlo simulering. Osäkerhetspåslaget vid 

olika sannolikheter beräknas med genom att använda de beräknade lyftkrafterna i Tabell 3 och Tabell 4 och det 

är med hjälp av ekvation ( 6.3.3.2 ) som osäkerhetspåslagen har beräknats.  

Sannolikhet Konfidensnivå Osäkerhetspåslag 

Knippe Patron 

A B A B 

95 % 95 % 15 % 24 % 14 % 14 % 

99 % 95 % 21 % 32 % 20 % 20 % 

99,9% 95 % 27 % 40 % 26 % 26 % 

 

6.3.5 Lyftkraften vid olika driftpunkter 

Olika punkter i driftområdet har undersökts för att se hur lyftkraften och 

osäkerhetspåslagen förändras. Den bränslepatron som har undersökts vid olika 

driftpunkter är patron A. Information om vilka olika punkter i driftområdet som har 

undersökts finns i avsnitt 6.3.2, Bilaga A och Bilaga B. I Tabell 7 visas best estimate 

värdet för knippe A:s och patron A:s lyftkraft. 

Tabell 7: Knippe A och patron A:s best estimate värde för lyftkraften vid olika punkter i driftområdet. 

Informationen om de tre olika fall som har undersökts finns i avsnitt 6.3.2, Bilaga A och Bilaga B. ( I figuren är 

N – Newton och BE – best estimate) 

Fall Sannolikhet Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till knippets 

tyngd [%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till patronens 

tyngd [%] 

1 50 % (BE) 1969  77  1465  50  

2 50 % (BE) 1826  71  1373  47  

3 50 % (BE) 1821  71  1363  47  

 

Resultaten i Tabell 7 visar att lyftkraftens högsta best estimate värde uppnås i fall 1, 

vilket stämmer överens med resonemanget i avsnitt 2. 

Variationen av osäkerhetspåslaget vid olika driftpunkter visas i Tabell 8. 

Osäkerhetspåslagen beräknas med ekvation ( 6.3.3.2 ). De lyftkrafter som behöver 

användas för att beräkna osäkerhetspåslagen vid olika sannolikheter hämtas för fall 1 

från avsnitt 6.3.2, fall 2 från Bilaga A och fall 3 från Bilaga B. 

Tabell 8: Visar hur osäkerhetspåslagen varierar för knippe A och patron A vid de tre driftpunkter som har 

analyserats. Osäkerhetspåslaget har beräknats genom att använda ekvation ( 6.3.3.2 ).  

Sannolikhet Konfidens

nivå 

Osäkerhetspåslag 

Knippe Patron 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 1 Fall 2 Fall 3 

95 % 95 % 15 % 14 % 16 % 14 % 14 % 15 % 

99 % 95 % 21 % 20 % 22 % 20 % 19 % 21 % 

99,9% 95 % 27 % 26 % 30 % 26 % 25 % 28 % 
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Från resultatet i Tabell 8, så framgår det att osäkerhetspåslagen i procent varierar för de 

olika fallen. Detta resulterar i att val av driftpunkt vid lyftkraftsberäkningar blir viktig. 

6.3.6 Wilks metod 

De ordningar av Wilks metod som har undersökts är 1:a, 4:e och 8:e ordningen. De 

bränslen som har undersökts med Wilks metod är knippe A och knippe B. 

Undersökningen har utförts på ett sådant sätt att knippets lyftkraft har beräknats ett antal 

gånger med Wilks metod av ordning 1,4 och 8. I dessa beräkningar har även 

lyftkraftsresultaten vid olika sannolikheter men med samma konfidensnivå undersökts. I 

Tabell 9 visas knippe A:s resultat från Wilks metod av olika ordningar och Monte Carlo 

resultaten.   

Tabell 9: Visar hur lyftkraftsresultaten varierar när olika ordningar av Wilks används för att beräkna den 

lyftkraft som påverkar knippe A. Tabellen innehåller även en jämförelse mellan lyftkraftsresultaten från Wilks 

metod och Monte Carlo simuleringen. (I figuren är N – Newton)  

Sannolikhet Konfidens

nivå 

Wilks av 1:a 

ordningen [N] 

Wilks av 4:e 

ordningen [N] 

Wilks av 8:e 

ordningen [N]  

Monte Carlo 

(100 000 fall) [N] 

95 % 

99 % 

99,9 % 

95 % 2250-2470 2240-2410 2240-2340 2260 

95 % 2380-2600 2370-2450 2390-2420 2380 

95 % 2510-2670 2480-2560 2500-2550 2500 

 

Resultaten för knippe B från Wilks av olika ordningar och Monte Carlo simuleringen 

visas i Tabell 10.  

Tabell 10: Innehåller en jämförelse av lyftkraftsresultaten när olika ordningar av Wilks metod har använts samt 

resultaten från Monte Carlo simuleringen. Tabellen visar att lyftkraften för knippe B varierar när olika 

ordningar av Wilks metod och Monte Carlo metoden används. (I figuren är N – Newton)    

Sannolikhet Konfidens

nivå 

Wilks av 1:a 

ordningen [N] 

Wilks av 4:e 

ordningen [N] 

Wilks av 8:e 

ordningen [N] 

Monte Carlo 

(100 000 fall) [N] 

95 % 

99 % 

99,9 % 

95 % 1860-2080 1840-1970 1860-1950 1870 

95 % 1970-2180 1970-2050 1990-2010 1980 

95 % 2130-2220 2100-2150 2100-2130 2100 

 

Från Tabell 9 och Tabell 10 framgår det att resultaten från Wilks av låg ordning kan 

variera stort mellan olika körningar av samma fall. Det framgår även från tabellerna att 

resultaten kan bli ganska konservativa, men visar även att ibland behöver resultaten inte 

vara så konservativt som man tror. Detta beror på att en låg ordning av Wilks så 

simuleras väldigt få fall, vilket gör att resultaten kan variera väldigt mycket. Så att 

använda Wilks av låg ordning är inte en robust simuleringsmetod. Använder man 

istället Wilks av högre ordning kommer resultaten att variera mindre. Men variationen 

är ganska stor vid sannolikheten 95 % för alla ordningar av Wilks, men det är minst 

variation vid 8:e ordningen. Det beror på att antalet fall som simuleras vid 95 % är 

ganska få för alla ordningar av Wilks. Tabell 9 och Tabell 10 visar att med 8:e 

ordningens Wilks så är sannolikheten större att lyftkraftsresultaten hamnar närmare 

resultaten från Monte Carlo simuleringen. 
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7 Diskussion  
Resultaten från känslighetsanalysen och osäkerhetspropageringen av randvillkoren visar 

att två-fasmultiplikatorn och friktionskoefficienten har den största inverkan på 

härdtryckfallets osäkerhet. Storleken på härdtryckfallet påverkar lyftkraften. Detta 

innebär att, om två-faskorrelationerna förbättras och på så sätt minskar härdtryckfallets 

osäkerhet så skulle det resultera i att osäkerheten i lyftkraften skulle minska.  

Vid verifieringen av lyftkraften framgår det att resultaten från lyftkraftsmodellen skiljer 

sig en del från leverantörernas egna beräkningar. Vad skillnaden i lyftkraft beror på är 

svårt att reda ut. Men det kan vara små skillnader i beräkningsmetod som resulterar i att 

lyftkraften blir olika. Den skillnaden som finns mellan resultaten visar att det är svårt att 

beräkna lyftkrafter. Det innebär i princip att det inte går att avgöra vilken modell som 

beräknar lyftkraft bäst. Detta är en anledningen till att en osäkerhetsanalys behöver 

utföras. Orsaken till att Matlabmodellen används i osäkerhetsanalysen är för att det går 

att jämföra olika bränsletyper, samt att de osäkra parametrarna enkelt kan varieras. 

De olika fall som har studerats visar att lyftkraftens best estimate värde är beroende av 

var i driftområdet reaktorn befinner sig. Exempel på det är när HC-flödet minskar vid 

samma reaktoreffekt, systemtryck, FRAD och inloppstemperatur kommer lyftkraften att 

bli mindre. Även osäkerhetspåslaget kommer att minska i detta fall. Om man istället 

sänker FRAD men har samma HC-flöde, reaktoreffekt och systemtryck kommer 

lyftkraftens best estimate värde att minska i storlek. Men osäkerhetspåslaget kommer att 

bli större procentuellt, men i antalet Newton så är osäkerhetspåslaget lika stort. 

Resultatet av detta visar att det är viktigt att vara noga när man väljer vilken punkt som 

lyftkraften ska analyseras vid.  

Från osäkerhetspropageringen av lyftkraften vid olika punkter i driftområdet framgår 

det att osäkerhetspåslaget blir beroende av driftpunkten. Det innebär att två metodval 

kan göras för lyftkraftsberäkningarna. En metod att beräkna lyftkrafterna är att använda 

högst tillåtna HC-flöde och FRAD vid den reaktoreffekt som reaktorn ska köras vid. 

HC-flöde och FRAD blir då begränsningar för hur härden får laddas och köras. Ett 

annat alternativ är att räkna lyftkrafter cykelspecifikt. Räknas lyftkrafterna 

cykelspecifikt behövs det inte sättas några driftbegränsningar som tillexempel FRAD.     

Om man jämför knippe A och B som sitter i samma härd så har knippe B ett lägre best 

estimate värde för lyftkraften jämfört med knippe A. En anledning till detta är att knippe 

B har ett separat skräpfilter och bottenplatta. Genom att knippe B har ett separat 

skräpfilter och bottenplatta så används bara bottenplattans tryckfallskoefficient vid 

lyftkraftsberäkningarna. Medan knippe A har ett kombinerat skräpfilter och 

bottenplatta, vilket innebär att den totala tryckfallskoefficienten för skräpfiltret och 

bottenplattan används till lyftkraftsberäkningarna. Tryckfallskoefficienternas skillnad i 

storlek har en stor inverkan på knippe B:s låga best estimate värde för lyftkraften. 

Att knippe B får ett större osäkerhetspåslag beror till stor del av att bottenplattan och 

skräpfiltret är separerade. Trycket mellan bottenplattan och skräpfiltret är svår att mäta. 

Det innebär att det är svårt att verifiera den tryckfallskoefficient som finns för 

bottenplattan, medan det är betydligt enklare att mäta tryckskillnaden över ett 

kombinerat skräpfilter och bottenplatta. Det innebär att osäkerheten för bottenplattans 
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tryckfallskoefficient blir ganska stor jämfört med tryckfallskoefficienten för ett 

kombinerat skräpfilter och bottenplatta.     

För att det framräknade best estimate värdet på lyftkraften och osäkerhetspåslaget ska 

gälla får driftbegränsningarna inte överskridas. Ska reaktorn till exempel köras med 

högre HC-flöde, reaktoreffekt eller FRAD måste lyftkraftens best estimate värde 

beräknas om och eventuellt så behöver även osäkerhetsanalysen göras om. Detta beror 

på att lyftkraftens best estimate värde kommer att förändras om HC-flödet, FRAD och 

reaktorn förändras. Att räkna om lyftkraften när driftbegränsningarna förändras blir 

viktigt eftersom osäkerhetspåslaget ska multipliceras med lyftkraftens best estimate 

värde. Även osäkerhetspåslaget påverkas av HC-flöde, reaktoreffekt och FRAD. Om 

osäkerhetsanalysen behöver göras om beror lite på hur mycket driftbegränsningarna 

förändras och hur mycket extra marginal man har i det generiska osäkerhetspåslaget.    

Varken osäkerhetspåslaget eller best estimate värdet kan enskilt bestämma vilken patron 

som har störst marginal till lyft. Dessa två måste kombineras för att se om 

bränsleknippet eller bränslepatronens lyftkraft underskrider vikten och på så sätt har 

marginal mot lyft. Därför att en patron eller ett knippe med lågt best estimate värde på 

lyftkraften kan ha ett stort osäkerhetspåslag. Så det är viktigt att beakta båda delarna.  

De osäkerhetspåslag som har beräknas täcker bara in de osäkerheter som finns vid 

beräkning av själva lyftkraften. Då lyftkraften har analyseras vid stationär drift så täcker 

osäkerhetspåslaget bara in de osäkerheter som finns vid stationär drift. I andra 

beräkningar som är beroende av lyftkraften så bör best estimate värdet på lyftkraften 

plus osäkerhetspåslaget användas. Alternativet är att använda en konservativt beräknad 

lyftkraft.  

Två beräkningsmetoder har använts för att beräkna fram osäkerhetspåslaget för alla 

bränsletyper. Wilks metod ger något högre osäkerhetspåslag på lyftkraften jämför med 

Monte Carlo simuleringen. Att Wilks ger något högre osäkerhetspåslag är inte så 

konstigt då det är en mer konservativ beräkningsmetod. Resultaten från Monte Carlo 

simuleringen varierar inte så mycket jämfört med resultaten från Wilks metod. Det 

beror på att i Monte Carlo metoden har betydligt fler fall simulerats jämfört med Wilks 

metod. Men då färre fall behöver simuleras med Wilks metod, så går det betydligt 

snabbare att beräkna fram för varje patrons osäkerhetspåslag. Det betyder att Wilks 

metod är bättre att använda om man vill kontrollera att patronens osäkerhetspåslag 

verkligen stämmer med det generiskt framtagna osäkerhetspåslaget. Wilks metod är 

även bättre att använda om osäkerhetsanalysen med Monte Carlo tar väldigt lång tid.   

Wilks metod används därför att man vill minska antalet körningar när man modellerar 

modeller som tar lång tid att simulera. I avsnitt 6.3.6 undersöks hur olika ordningar av 

Wilks påverkar resultaten. Undersökning visar att variationen av resultaten är stor vid 

låg ordning av Wilks. Använder man en högre ordning av Wilks så minskas variationen 

av resultaten. Dock behöver flera fall simuleras, men inte lika många som vid en Monte 

Carlo simulering på 100 000 fall. Rekommendationen är att använda 4-8:e ordningen 

Wilks. Denna rekommendation görs även i rapport [ 6 ]. 

Lyftkraftsmodellen använder sig av tryckfall över olika komponenter och dessa tryckfall 

är beräknade av POLCA7. Tryckfallen har validerats mot experiment och i princip så 

skulle man kunna använda mätningarna från experimenten för att uppskatta osäkerheter 



48 
 

i tryckfallen. Men resultaten från tryckfallsmätningarna finns hos bränsleleverantörerna 

och är inget som jag har haft tillgång till i det här arbetet. Istället har osäkerheterna i 

tryckfallen baserats på olika tryckfallskorrelationer.  

Lyftkraften på bränsleknippet eller bränslepatronen går inte att mäta under drift av en 

reaktor, samt att ingen information har hittats att man skulle ha lyckats mäta lyftkraften 

vid ett experiment. Men vissa bränsleleverantörer funderar på att utföra experiment för 

att försöka mäta lyftkraften. Dock så kommer troligtvis experimenten att utföras i 

adiabatiskt tillstånd, det vill säga utan någon uppvärmning och kokning av vattnet. 

Detta innebär att det förhållande som råder i experimentet kommer att skiljer sig ganska 

mycket från det som råder i en reaktor, vilket medför att det kan vara svårt att använda 

experimentet för att validera lyftkraftsmodellen.  
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8 Slutsats 
I princip befinner sig reaktorn i den driftpunkt som ger högst lyftkraft en gång per år. 

Detta inträffar vid uppstart av reaktorn, när HC-pumparna går med högsta tillåtna effekt 

för att komma upp i full reaktoreffekt så fort som möjligt. Vilken sannolikhet som ska 

rekommenderas för osäkerhetspåslaget till lyftkraften beror lite på hur ofta man kan 

acceptera att lyft verkligen sker. Vid en sannolikhet på 95 % kommer lyft på knippe att 

inträffa var 20:e år. Detta kan tyckas vara lite ofta, beror lite på hur många år som 

reaktorn är tänkt ska vara aktiv. Om man istället väljer en sannolikhet på 99 % för 

osäkerhetspåslaget kommer lyft att ske var 100:e år. Denna sannolikhet för 

osäkerhetspåslag kan tänkas vara bättre om man vill ta hänsyn till att det finns flera 

bränsleknippen som kan tänkas lyfta. Sannolikheten 99,9 % innebär lyft inträffar var 

1000:e år. Att använda osäkerhetspåslaget vid 99,9 % sannolikhet är kanske lite tufft då 

reaktorn bara befinner sig en gång per år i det driftområde där lyft kan uppstå.  

I ovannämnda resonemang så har det inte tagits någon hänsyn till att det finns runt 700 

patroner i härden. Det innebär att det kan finns mer än ett knippe som påverkas av en så 

stor lyftkraft att den lyfter. Att ta hänsyn till antalet patroner i härden kan också öka 

sannolikheten för att något knippe i härden lyfter. Om man tar hänsyn till antalet 

patroner kan det även påverka vid vilken sannolikhet som osäkerhetspåslaget ska väljas. 

Men inga analyser i den här rapporten har utförts med högsta tillåtna FRAD på fler än 

ett knippe vid högsta tillåtna HC-flöde. En rekommendation är utföra en sådan analys. 

Hur troligt det är att en bränsleskada uppstår om knippet lyfter är en annan sak som kan 

påverka vid vilken sannolikhet som osäkerhetspåslaget ska väljas. Då bränsleskador inte 

leder till några allvarligare konsekvenser och att det finns en viss tolerans för att 

bränsleskador uppstår, så är det rimligt att välja osäkerhetspåslaget vid 95 % 

sannolikhet.  

Osäkerhetspåslaget för bränslepatronen behöver inte nödvändigtvis vara samma som för 

bränsleknippet. Den allvarligaste konsekvensen vid lyft är om bränslepatronen lyfts upp 

från härsuppställningsplattan och omlokaliseras så att den blockerar en styrstav. För att 

detta ska inträffa behöver patronen lyftas högt upp från härduppställningsplattan. Det 

skulle förmodligen krävas en ordentlig höjning av härdtryckfallet för att detta skulle 

inträffa. Samtidigt som patronen börjar lyfta kommer lyftkraften att minska på grund 

utav att härdflödet kommer att flöda förbi bränslepatronen. Detta innebär att 

sannolikheten att patronen kommer att lyfta och blockera en styrstav är mycket låg. Från 

resultaten av osäkerhetspropageringen framgår det att det finns stora marginaler för lyft 

på patronen. Med hänsyn till detta och att konsekvensen av att en patron blockerar en 

styrstav kan bli väldigt allvarliga, så är rekommendationen att välja osäkerhetspåslaget 

vid 99,9 % sannolikhet.  

Resultatet av osäkerhetspropageringen visar att dagens praxis för lyftkraftsmarginal inte 

borde sänkas. En rekommendation är att använda de framräknade osäkerhetspåslagen 

för varje bränsletyp istället för att använda en lyftkraftsmarginal som är beroende av 

vikten. Att rekommendera ett val av osäkerhetspåslag är svårt, men ett förslag är 

osäkerhetspåslaget från 95 % sannolikhet för bränsleknippet och 99,9 % sannolikhet för 

bränslepatronen. 
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10 Bilaga A 

10.1 Fall 2 

10.1.1 Specifikationer för randvillkor 

Systemtrycket är 70 bar och högsta tillåtna reaktoreffekt och FRAD samt att lägsta 

tillåtna HC-flöde används vid lyftkraftsberäkningarna. Reaktorns driftpunkt motsvarar 

alltså punkt D i Figur 2.1. 

10.1.2 Monte Carlo simulering 

Patron A och B:s lyftkraftsresultat från Monte Carlo simuleringen av fall 2 visas i 

Tabell 11 respektive Tabell 12. 

Tabell 11: Patron A:s lyftkraftsresultat från Monte Carlo simuleringen. Lyftkraften har beräknats vid olika 

sannolikheter men med samma konfidensnivå. ( I figuren är N – Newton och BE – best estimate)  

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[%] 

50 % (BE) ---- 1826  71  1373  47  

95 % 95 % 2090  82  1560  53  

99 % 95 % 2190  86  1630  56  

99,9 % 95 % 2300  90 1720  59  

 

Tabell 12: Patron B resultat från Monte Carlo simuleringen. I tabellen visas den beräknade lyftkraften för olika 

sannolikheter, men samma konfidensnivå har använts. ( I figuren är N – Newton och BE – best estimate) 

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[%] 

50 % (BE) ---- 1414  59  1348  48  

95 % 95 % 1740  73  1530  54 

99 % 95 % 1840  77  1600  57  

99,9 % 95 % 1950  81 1690  60  
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10.1.3 Osäkerhetspåslag fån Monte Carlo simulering 

Patron A och B:s osäkerhetspåslag från Monte Carlo simulering vid fall 2 visas i Tabell 

13. Osäkerhetspåslagen har beräknats med ekvation ( 6.3.3.2 ) för olika sannolikheter 

men med samma konfidensnivå. 

Tabell 13: Osäkerhetspåslagen vid olika sannolikheter för patron A och B från Monte Carlo simuleringen. 

Osäkerhetspåslagen har beräknats med ekvation ( 6.3.3.2 ). 

Sannolikhet Konfidensnivå Osäkerhetspåslag 

Knippe Patron 

A B A B 

95 % 95 % 14 % 23 % 14 % 13 % 

99 % 95 % 20 % 30 % 19 % 19 % 

99,9% 95 % 26 % 38 % 25 % 25 % 
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11 Bilaga B 

11.1 Fall 3 

11.1.1 Specifikationer för randvillkor 

Systemtrycket är 70 bar och högsta tillåtna reaktoreffekt och HC-flöde samt ett lägre 

FRAD än i fall 1 används vid lyftkraftsberäkningarna. Reaktorns driftpunkt motsvarar 

alltså punkt F i Figur 2.1. 

11.1.2 Monte Carlo simulering 

I Tabell 14 visas patron A:s och i Tabell 15 visas patron B:s lyftkraftsresultat från 

Monte Carlo av fall 3. 

Tabell 14: Patron A:s lyftkraftsresultat från Monte Carlo simuleringen. Tabellen visar patron A:s beräknade 

lyftkraft vid olika sannoliketer men med samma konfidensnivå. ( I figuren är N – Newton och BE – best 

estimate) 

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[%] 

50 % (BE) 95 % 1821  

2120  

2230  

2360  

71  1368  47  

95 % 95 % 83  1570  54  

99 % 95 % 87  1650  56  

99,9 % 95 % 92 1750  60  

 

Tabell 15: Lyftkraftsresultaten för patron B från Monte Carlo simuleringen. I tabellen visas patron B:s 

beräknade lyftkraft vid olika sannolikheter, men med samma konfidensnivå. ( I figuren är N – Newton och BE – 

best estimate) 

Sannolikhet Konfidensnivå Knippe Patron 

 Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

knippets tyngd 

[%] 

Lyftkraft 

[N] 

Relativ till 

patronens tyngd 

[%] 

50 % (BE) ---- 1357  57 1354  48  

95 % 95 % 1720  72  1550  55  

99 % 95 % 1840  77  1630  58 

99,9 % 95 % 1970  82 1730  61 
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11.1.3 Osäkerhetspåslag från Monte Carlo simulering 

Osäkerhetspåslagen från Monte Carlo simuleringen patron A och B visas i Tabell 16. 

Med ekvation ( 6.3.3.2 ) har osäkerhetspåslagen vid olika sannolikheter men med 

samma konfidensnivå beräknats.  

Tabell 16: Patron A och B:s osäkerhetspåslag från Monte Carlo simuleringen, där osäkerhetspåslaget har 

beräknats med ekvation ( 6.3.3.2 ). 

Sannolikhet Konfidensnivå Osäkerhetspåslag 

Knippe Patron 

A B A B 

95 % 95 % 16 % 27 % 15 % 14 % 

99 % 95 % 22 % 36 % 21 % 20 % 

99,9% 95 % 30 % 45 % 28 % 28 % 
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