Utvecklingen av
den svenska
kokarreaktorn
Av Cnut Sundqvist och Erland Tenerz

Olle Gimstedt har tidigare, se Dasdalus 1991, redogjort för de poli
tiska och ekonomiska skeenden som skapade förutsättningarna för
tillkomsten av en svensk kokarreaktor av lättvattentyp, BWR.
Som bekant startade Sveriges nukleära program med tungvattenlin
jen. Då tungvattenlinjen övergavs, övergick också ledningen för reak
torutvecklingen från Studsvik till Västerås.
Vi kommer i det följande att främst beskriva utvecklingen av reak
torn och de säkerhetsrelaterade hjälpsystemen. Utvecklingsarbetet
har emellertid omfattat även de konventionella delarna av kraftstatio
nen såsom turbinanläggning, el- och kontrollutrustning och byggna
der. Vi har för dessa anläggningsdelar haft ett utomordentligt gott
samarbete med en rad företag inom och utom ABB-koncernen.
Främst bör här nämnas ABB Stal, ABB Generation, ABB Automa
tion, ABB Drives samt Studsvik och VBB.

Genera Stations
tion
namn

1
2

3
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5

Netto Eleffekt
Ursprunglig
effekt

Oskarshamn 1
440
750
Ringhals 1
Oskarshamn 2
570
Barsebäck 1
570
Barsebäck 2
570
Forsmark 1
900
Forsmark 2
900
TVO I
660
660
TVO II
Forsmark 3
1 060
Oskarshamn 3 1 060
840
BWR 90
alt 1 170

Efter
höjning
_

718
595
600
600
967
968
710
710
1 150
1 160
-

Utvecklad
år

Idrifttagning
år

1962-68

1971
1973
1974
1975
1977
1980
1981
1978
1980
1985
1985

1966-72
1967-72
1972-76
1973-80
1986-90
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Givetvis har samarbetet med kraftföretagen under uppförandet och
sedermera erfarenhetsåterföringen från drift och underhåll av kraft
verken haft mycket stor betydelse för den evolutionära utvecklingen.
Här bör också starkt framhållas kraftföretagens villighet att acceptera
olika testpatroner, vilket varit och är den absoluta förutsättningen för
ABB Atoms bränsleutveckling.
Utvecklingen av den svenska lättvattenkokaren påbörjades inom
ASEA:s Atomkraftavdelning år 1962. Denna utveckling har sedan
fortsatt inom ASEA ATOM och sedermera ABB Atom. Vi är nu
framme vid den femte generationen enligt vidstående ”släktträd”/
tablå.
Som framgår av tablån har utvecklingsarbetet inom ABB Atom
under de senaste 10 å 15 åren även lett till att effekten höjts i befintliga
stationer. Således har den utgående effekten höjts med 5 å 10% i
samtliga reaktorer och sista ordet är inte sagt i denna utveckling. I det
följande skall vi ge en mer tekniskt betonad beskrivning av utveck
lingsarbetet.
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För att kunna dimensionera reaktorhärden, krävs beräkningsmodeller
och sådana man kan lita på. Reaktorfysiken var ett tekniskt sett nytt
område. Termohydrauliken föreföll gammal - man hade ju kokat
vatten sedan vikingatiden. Det sista var emellertid fel eftersom de
tryck, temperaturer och massflöden som var aktuella var helt utanför
gängse bruk. Temperaturer upp mot 1 000°C och mer, tryck 70 bar
och mer och massflöden av en älvs dimension var det inte mycket
känt om.
Inom reaktorfysiken hade vi gått i natururan-skolan dvs vi kom
från tungvattenreaktorer med en fast anrikning på 0,72 % U235, där
varje neutron hade en utomordentlig betydelse. Det gick inte där att
bara öka eller sänka anrikningen av U235, vilket var möjligt på
lättvattensidan där anrikningar mellan 0,72 % till 4 % U235 och
ibland mer användes. Reaktivitetsdimensioneringen föreföll oss där
för enklare än tidigare. Dock var effektfördelningen inom bränslet
känsligare eftersom vi arbetar med anrikat material. För den skull
byggdes i Studsvik KRITZ-reaktorn, vilken kom att få en utomor
dentligt stor betydelse för oss.
Den byggdes så flexibel att fullstora patroner kunde användas. I
början användes KRITZ för att checka de beräkningsmetoder som
utvecklats och slutligen användes KRITZ för den slutliga konfirmeringen av att vår dimensionering gjorts rätt, genom att en del patroner
som transporterades till Oskarshamn 1 först testades i KRITZ.

Samarbetet mellan Atomenergis fysiker och ASEA-ATOM:s var
utomordentligt gott även om många stormiga och ibland hetsiga
sammanträden avhölls. Det sista var ett mått på hur alla med själ och
hjärta gick in för att lösa problemen. Det var alltid saken som diskute
rades och aldrig personerna.
Den andra delen av konstruktions- och dimensioneringsarbetet är
termo-hydrauliken. Hur sker kylningen av bränslestavar som har en
temperatur på 1 000°C och mer? Ingen kunde ge svaret. Inga hållbara
teorier existerade. Då fattades beslutet att bygga en testkrets i Väster
ås där vi kunde elektriskt upphetta ett helt bränsleknippe. Kretsen
fick namnet FRIGG dvs hoppets gudinna och kunde ge en värme
motsvarande 9 MW el dvs ett helt bränsleknippe på 64 stavar kunde
simuleras. Det var den största testkretsen i världen. Dessutom fanns
möjligheten att oscillera effekten med ±10%. Då vi körde FRIGG
var vi först tvingade att få ett godkännande av stadens elverk eftersom
det kunde leda till att hela Västerås elnät blev påverkat. Vanligtvis fick
vi köra FRIGG på natten.
Med FRIGG kunde vi simulera en hel bränslepatron och dessutom
- och det var hitintills aldrig gjort - kunde vi mäta ångblåsorna och
deras fördelning inne i knippet. Med hjälp av resultaten från FRIGG
kunde nya teorier för kylning och termohydrauliskt beteende utveck
las. Så var då alla teorier klara.
När Oskarshamn 1 var dimensionerat, byggt och skulle tas i drift,
var det naturligtvis extremt spännande att se om teori och verklighet
stämde. Första frågan var om antalet patroner för att göra reaktorn
kritisk var rätt? Senare kom frågan om effektkoefficient, som ju
sammansättes av flera delar som Dopplerkoefficient, moderatortemperaturkoefficent, voidkoefficient etc var rätt. Även frågan om effekt
fördelningen i härden motsvarade våra förhoppningar.
Det bör här nämnas att Oskarshamn 1, liksom alla följande BWR,
var konstruerade med negativ effektkoefficient. Detta är en viktig
säkerhetsmässig princip. En negativ effektkoefficient medför att stör
ningarnas ledande till effektökning bromsas av reaktorn själv.
Under uppstartningstiden gjordes ett synnerligen stort antal mät
ningar, vilket var en av orsakerna till att tiden från 0 effekt till full
effekt blev så lång. OKG som hela tiden var synnerligen positiva och
hjälpsamma försökte aldrig tvinga oss till snabba beslut och kort
uppstartningstid. För att ge oss möjlighet att kontrollera teori och
verklighet hade de gett ett godkännande till att installera 5 st IBP
(Instrumenterade BränslePatroner). Dessa IBP var speciellt instrumenterade. I toppen fanns möjlighet att med en turbinmätare mäta
utgående vattenmängd i just denna patron. Dessutom fanns en impedans-voidmätare för att mäta ånghalten. Samma utrustning fanns
också vid inloppet till patronen. I centrum av IBP fanns neutronflödesmätare. IBP placerades tätt intill den ordinarie in-core instrumen
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teringen. Dessutom fanns i botten av IBP en variabel strypning med
vilken vi ändrade massflödet i patronen under drift. Vidare innehöll
IBP också termoelement. Resultaten från mätningarna i IBP stämde
väl med och stärkte därmed våra beräkningsprogram.
Allt detta arbete för såväl teori som experiment gav oss en fast
grund att stå på för vårt fortsatta arbete. Det bör påpekas starkt att
arbetena kraftigt understöddes av såväl OKG:s ledning som ASEA:s.
Det skulle nämligen ligga nära till hands att tro att såväl kund som
leverantör vore angelägna om att snabbt komma till full effekt och
starta produktionen och därmed att inkomsterna skulle komma. Varje
dags försening betydde ju faktiskt närmare 1 MSEK inkomstbortfall
räknat i dagens penningvärde. Beskedet från de två företagsledning
arna var: ”Gör de mätningar Ni behöver.”

Bränslekon
struktionen

Vid valet av bränslekonstruktion gäller det att optimera bränslecykelekonomin, kylningsförhållanden, stabiliteten och produktionskost
naderna. Ofta blir det differenser mellan stora tal varför beräkningar
ej kan ge ett entydigt svar. Ofta måste frågan helt enkelt avgöras av
bedömningar. Vi visste att alla våra konkurrenter valt ett 7 X 7-alter-

1. Bränslepatron 8 X 8.
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SVEA FUEL ASSEMBLY
2. SVEA - bränslepatron.

nativ dvs 49 stavar i varje patron. Vi kom emellertid till att det rätta
borde vara 8x8 dvs 64 stavar (fig 1). Helst hade vi velat gå till 9x9
men här bromsade stabiliteten oss. Vi var skrämda av Marviken där vi
förutsåg stabilitetsproblem. Vi valde slutligen 8x8, vilket blev den
design som användes i våra första reaktorer. 5 å 10 år senare kom våra
konkurrenter till samma slutsats och skiftade över från 7x7 till 8x8.
Vid den tidpunkten var vi beredda för nästa steg, nämligen SVEA (fig
2).
I slutet av 60-talet uppstod frågan om inte en förenkling av BWR:s
konstruktion kunde genomföras. Orsaken till att styrstavarna införes
underifrån var ju att kokningen i en BWR gjorde att effektutveck
lingen pressades ned till nedre delen av härden. Med hjälp av styrsta
var underifrån skulle man således ha möjlighet att förskjuta effektför
delningen uppåt så att en jämn och mer symmetrisk effektfördelning
erhölls. Vidare fick man över härden ett stort utrymme för ångseparering och torkning. Nackdelen var emellertid alla genomföringar i
botten och ett mer komplicerat scramsystem för styrstavar.
Med styrstavar uppifrån skulle en ny härddesign kunna göras som
gav en väsentligt bättre neutronekonomi och därigenom också en
bränslekostnad väsentligt lägre än den gamla 8 X 8-designen. Dessa
funderingar och arbeten ledde till ett projekt kallat Modul 68.
70-talet kom och med den också problemet med reprocessering och
Pu-återcykling. Det blev klart att reprocessing visst gick att genom
föra men var totalekonomiskt en dålig affär. Frågan ställdes då om
man inte skulle kunna göra en ny patron där resthalten av klyvbara
isotoper blir försumbar och ett bättre utnyttjande av U235 gjordes.
Detta ledde tillsammans med idéerna från Modul 68 till SVEA-konstruktionen.
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Genom att införa ett kors med icke kokande vatten i centrum av vår
gamla 8 X 8-konstruktion lyftes neutronflödet i centrum så att neu
tronflödet blev jämnare och förbränningen av U235 blev mycket
effektivare. För reaktorägaren innebar det att bränslecykelkostnaderna per år för en normalstor reaktor kunde sänkas med 10 till 15
MSEK per år dvs högst märkbar effekt.
Introduktion av SVEA blev därför lätt att genomföra. 1981 sattes
den första testpatronen in och 1988 tillverkades i vår fabrik den sista
8x8 patronen. Sedan blev allt SVEA och en lysande framgång för
ABB Atom.
Med SVEA-designen gavs också möjligheten att höja utgående
effekt utan att den hetaste punkten i bränslet behövdes öka. SVEA ger
nämligen en jämnare effektfördelning än 8 X 8.
Utvecklingen av SVEA tog cirka 5 å 10 år och kom att kosta säkert
100 MSEK.
I slutet av 70-talet och början av 80-talet kom ett nytt problem
nämligen det sk PCI (Pellet Clad Interaction). Den allra första
gången det noterades, var vid ett experiment i Halden-reaktorn i
Norge som vi gjorde. Senare visade det sig vara förklaringen till ett
stort antal bränsleskador över hela världen. Vi har dock kommit
relativt oskadda genom denna period genom att vi hade en lägre
effektbelastning i W/cm än våra konkurrenter. Det orsakades av att vi
hade 8x8 dvs 64 stavar medan våra konkurrenter hade 7x7 stavar.
Helt utan skador klarade vi oss dock inte.
Den primära orsaken till PCI-problemet är att W/m är för högt.
Låt oss reducera detta genom att gå till 10x10 i stället för 8x8.
Neutronekonomin snarare förbättrades än försämrades.
Tidigare hade stabilitetsfrågan förhindrat oss från detta men mät
ningar i Forsmark visade mycket klart att det icke kokande vattnet i
centrumkorset hade en klart stabiliserande effekt. Vi övergick således
från SVEA 64 till SVEA 100.
Våra konkurrenter tog steget från 8x8 till 9x9 och använde en
liner på insidan av kapslingen.

Reaktor
stomme
Reaktortanken
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Generation 1 och 2 var utrustade med externa huvudcirkulationspumpar. Utvecklingen av internpumparna påbörjades 1967 men tilllämpades först i tredje generationen. I USA och Japan gick utveck
lingen mot jet-pumpar i stället för internpumpar. På sista tiden har
emellertid japanerna tagit nästa steg och gått från jet-pumpar till
internpumpar av vår typ. I Tyskland gick utvecklingen också mot
internpumpar men i motsats till oss med torra pumpar. Övergången
från externa till interna pumpar påverkade drastiskt reaktortankens
konstruktion. Reaktortankarna med externpumpar har stora stutsar,
600 mm invändig diameter, för det cirkulerande kylvattnet i botten
partiet av reaktortanken. Internpumparna gjorde dessa stora stutsar

BWR 75 - KOKVATTENREAKTOR
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3. Reaktortank med internpumpar.

liksom även de tillhörande ledningarna och avstängningsventilerna
överflödiga (se fig 3). Dessa utvecklingssteg innebär en betydande
säkerhetsmässig förbättring, eftersom stora bottenbrott (i huvudcirkulationsledningarna) eliminerades och gjorde det möjligt att hålla
härden vattentäckt vid en läcka eller ett brott på de stora rörledningar
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4. Inspektionsutrustning för reaktortankar.

som ansluter till reaktortanken ovanför härden. Reaktortankens
utformning är i övrigt principiellt likartad i alla generationer. Genom
att dra nytta av stålverkens förmåga att framställa allt större stålgöt
har antalet svetsar kunnat reduceras. I de senaste generationernas har
reaktortanken byggts upp av helsmidda ringar, vilket ger minimum av
svetsar och underlättar den återkommande inspektionen.
Reaktortankarna inspekteras enligt ett särskilt av SKI fastställt
program. Främst genom TRC har det skett en omfattande utveckling
av inspektionsutrustningar för reaktortankar (se fig 4) från och med
att den första utrustningen togs fram för Oskarshamn 1.
18

Provresultaten jämförs med tidigare utförda prov och med motsva
rande provresultat från den nytillverkade reaktortanken. Parallellt
med tillverkningen av reaktortanken tillverkas av samma material
även ett antal provstavar. Dessa provstavar placeras inne i reaktortan
ken och nära härden, dvs i ett mycket högt neutronflöde. Härigenom
kan man i förväg få en uppfattning om neutronbestrålningens inver
kan på tankmaterialet. Reaktortankarna dimensionerades tidigare för
40 års livslängd medan de nu dimensioneras för 60 års livslängd.
Materialet för reaktortankar är numera en väl etablerad internationell
standard.

Interna delar

Reaktortankens interna delar, se fig 3, har till uppgift att bära upp
reaktorhärdens bränslepatroner, forma strömrummet för det cirkule
rande reaktorvattnet samt sist men icke minst separera den i härden
producerade ångan från kylvattnet.
Utvecklingen av ångseparatorerna har pågått i olika steg över nära
tjugo år.
Första och andra generationens ångseparatorer utvecklades i samar-

BWR 75 - STEAM SEPARATOR GROUP

5. Interna delar, ångseparator.
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bete med Studsvik. Ångseparatorn är av cyklontyp och utvecklingen
av denna typ av komponenter är av typ ”trial and error” vadan det
krävs fullskaletest vid driftförhållandena för att få tillförlitliga resultat
(se fig 5). För detta ändamål uppfördes i Studsvik en testrigg som
sedan i början av 70-talet flyttades till Västerås. Genom att tålmodigt
ändra en parameter i taget har det omfattande testprogrammet lett
fram till acceptabla konstruktioner.
Redan under konstruktionen av interndelarna för Oskarshamn 1
kom vi underfund med att även med risk för vibrationer, lösa delar
etc, så bör interna delarna vara möjliga att plocka ur reaktorn för
eventuell reparation eller utbyte. Den rättframt robusta metoden att
svetsa ihop allting måste följaktligen ersättas av en mer sofistikerad
konstruktion med delningsplan och bultförband.
Vid utvecklingen av tredje generationen infördes en radikal förenk
ling av de interna delarna. Ångseparatorenheten och ångtorken stap
lades löst, dvs utan bultförband, på härdgallret. Utformningen var
sådan att när reaktorlocket lades på så kom balkar i reaktorblocket att
”trycka fast” dessa lösa interna delar. Skillnaden i längdutvidgning
emellan det rostfria stålet i interna delarna och kolstålet i reaktortan
ken gav sedan upphov till en ökad presskraft när reaktorn kom upp
till drifttemperatur, ca 270°C.
Termiska transienter måste begränsas eftersom de kan ge upphov
till sprickor. Matarvattnets temperatur varierar med lasten, vilket
leder till att matarvattenstutsarna i reaktortanken utsätts för många
termiska transienter.

FEED WATER SPARGER INLET

ASEA-ATOM

6. Mavafördelare och mavastuts.
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I syfte att eliminera risken för att dessa ofrånkomliga transienter
skulle åstadkomma sprickor i matarvattenstutsarna utvecklade vi
redan för Ringhals 1 en speciell konstruktion för mavastuts och
mavafördelare (se fig 6). Konstruktionen bygger på att i den venturiformade utformningen skapar matarvattnets hastighet ett dynamiskt
undertryck som suger in varmt reaktorvatten genom spalten mellan
tankstuts och mavafördelare. Härigenom får den mera känsliga och
svårreparerade tankstutsen jämn temperatur medan temperaturtransienten tas upp av den mindre känsliga mavafördelaren (lättare att
reparera eller byta ut). Arrangemanget har verifierats genom mät
ningar i Barsebäck och visar sig fungera väl ända ner till ca 30 %
reaktoreffekt och motsvarande mavaflöde.

Styrstavar
drivdon

OCh

Svenska programmet övergick från tungvatten till lättvatten. Marviken hade lärt oss mycket bland annat om stabilitet. Vi var alla mer
eller mindre skakade av de instabiliteter som vi förutsåg för Marviken
och därför gällde det nu att hela tiden vara uppmärksam på att
reaktorn i alla tänk- och otänkbara lägen var stabil. Inga som helst
reaktivitetsramper skulle tillåtas.
Vi noterade att GE och andra konkurrenter hade en styrstav som
baserade sig på hydraulik och därför vid varje rörelse tog ett skutt upp
eller ned. Detta gav ett reaktivitetstillskott som vi inte ville tillåta.
Lösningen blev att vi beslöt oss för en styrstav som normalt kunde
röra sig mjukt men vid nödstopp kunde röra sig snabbt. Vi valde
således en skruv för normal operation och hydraulik för snabbstopp.
Efteråt kan vi konstatera att valet var bra även om vi hade många,
många problem med grafiten i styrstaven men att motiveringen för
valet egentligen var överdrivet. Några stabilitetsproblem har inte
någon haft orsakat av drivmekanismen men ett annat problem dök
senare upp som har lett till stora problem för alla våra konkurrenter
nämligen PCI (Pellet Clad Interaction). PCI-problemet har vi aldrig
haft i samma utsträckning men här har skruvmekanismen verkligen
hjälpt oss.
Det är att notera att i dagens nya japanska reaktor ABWR har man
lämnat hydrauliken och också infört en skruvmekanism. För snabb
stopp gäller också där ett hydrauliskt införande.
För absorbatordelen valde vi, i linje med vår konservativa konstruktionsfilosofi, att gå in för en enkel, robust design. Den korsformiga styrstaven är uppbyggd av fyra separata plåtar i rostfritt stål. I
dessa plåtar borras horisontella hål som fylls med borkarbid (den
neutronabsorberande komponenten). Hålen svetsas igen på ett sådant
sätt att det högre gastrycket i hålen närmast styrstavsspetsen (får mer
bestrålning) via en kanal utjämnas över ett antal hål. De fyra bladen
svetsas nu ihop till sin slutgiltiga korsform. Denna robusta konstruk121

7. Styrstav.

tion ger även reaktorfysikaliska fördelar med större reaktivitetsekvivalens och längre livstid beroende på att vi i vår konstruktion får in
mer borkarbid än vad våra konkurrenter fått i sin konstruktion.
Konstruktionen har gradvis förbättrats, bl a genom att i hålen närmast
styrstavsspetsen ersätta borkarbiden med hafnium. På liknande sätt
avslutas borkarbidfyllningen av ett antal hål med en hafniumplugg.
Härigenom minskas svällningen och även gastrycket (He) i hålen och
styrstavens livslängd ökas. Se fig 7.
Valet av design blev en framgång större än vi vid den tiden trodde
att den skulle bli. Vi hade nämligen inte räknat med att våra konkur
renter skulle få allvarliga problem med sin styrstav som är baserat på
vertikala rör. De fick efter ett antal år kraftiga sprickor i absorbator
delen och absorbatorn helt enkelt försvann i kylarvattnet.
Problemet blev så stort att EPRI (Electrical Power Research Institute) i USA gick ut med en förfrågan över hela världen om ett
forsknings- och utvecklingsprogram som skulle leda till en ny styr
stav för BWR som icke ledde till sprickor. Vi skickade in en ritning av
vår styrstav i Oskarshamn 1 som då gick för full effekt. Detta väckte
en stor uppmärksamhet och vi fick omedelbart en beställning på
stavar till Dresdenreaktorn i USA. I och med detta blev vår styrstav
en speciell marknadsvara som nu säljes av ABB Atom över hela
världen där BWR finns.
För att säkra styrstavarnas inskjutning i reaktorhärden (= säker
avstängning) utformades drivdonen med två av varandra oberoende
och diversifierade system. Det ena systemet, använt för normal drift,
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bygger på skruv och mutter (jämför med en skruv-domkraft). Här
utnyttjades för muttern en komponent, vattensmort grafitlager, som
utvecklats inom Marviken-projektet. Se fig 8.
Det andra systemet, hydrauliska snabbstoppssystemet (jämför med
en hydraulisk domkraft), beskrivs nedan.
Drivdonen tillförs ett renvattenflöde för att minimera den radioak
tiva kontamineringen från aktiverade korrosionsprodukter i reaktor
vattnet.
Läget för varje styrstav moniteras enkelt genom att räkna antalet
varv på skruven. Via permanentmagneter på muttern och styrstaven
fås en oberoende lägesbestämning för varje stav.

Huvudcirkulationspumparna

För tungvattenreaktorn användes ”våta” pumpmotorer, dvs ingen
axeltätning utan våt rotor och stator. Skälet var att undvika läckage av
det dyrbara tunga vattnet. Att eliminera läckage och driftavbrott för
byte av axeltätningar ansåg vi var ett fullgott motiv även för en
lättvattenkokare. Konstruktionen hade använts som cirkulationspump i ångpannor av sk la Mont-typ.
För vår BWR valde vi att placera motorn under pumpen, för att
undvika avgasfickor orsakande skador på de vattensmorda lagren. I
tillägg till detta tillfördes mellan motor och pump ett litet renvatten
flöde varigenom crudpartiklar från reaktorvattnet förhindras att
tränga in och smutsa ner pumpmotorn. I generation 1 och 2 hängde
pumparna i huvudcirkulationsledningarna. Pumparna drivs via ett
Ward-Leonard-aggregat. Detta medger att pumparnas varvtal enkelt
kan regleras mellan 100 och 20%. Detta motsvarar att reaktorns
effekt (utan att flytta några styrstavar) kan ändras ca ±30%, exem
pelvis från 100% ner till 70% effekt och vice versa.
Redan innan vi kört igång den första reaktorn, Oskarshamn 1, hade
vi börjat utveckla den tidigare nämnda internpumpen. Genom att
utforma pump och motor i två delar: Den ena, pumphjul och axel,
förs ner inifrån reaktortanken genom pumpstutsen, den andra, pump
motor med radial- och axiallager förs in i de under reaktortanken
fastsvetsade pumpmotorhusen.
De båda delarna skruvas ihop (underifrån) varefter en bottengavel
monteras. För drivningen och varvtalsregleringen utvecklade ASEA
(nuvarande ABB Drives) en tyristoromformare. Prototypkonstruk
tionen av internpumpen plus tyristoromformare provades i totalt ca
13 000 timmar i en testrigg vid fullt tryck och temperatur.
De våta pumparna, såväl extern- som internversionerna, har visat
sig förutom drift- och säkerhetsmässiga fördelar vara mycket tillför
litliga komponenter.
Internpumpskonstruktionen kommer nu att, på licens från ABB
Atom, inkorporeras i den japanska ABWR, vars första aggregat pla
neras att tas i drift år 1996.
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BWR 75 - CONTROL ROD DRIVE
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8. Drivdon för styrstav.

Material och Vattenkemi
Materialval och vattenkemi har mycket stor betydelse för säker drift,
aktivitetsnivån och därmed dosbelastningen på personalen samt livs
längden på komponenter. Speciellt viktigt är detta för reaktortank och
interna delar, men eftersom lättvattenkokaren arbetar med direktcy-

BWR 75 - RECIRCULATION PUMP
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Pump shaft
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9. Internpump.

kel måste även turbinanläggningens materialval och vattenkemi beak
tas för bästa resultat. Detta har underlättats av det goda samarbetet
med ABB Stal. På såväl material som vattenkemisidan har ATOM valt
en egen och i flera avseenden banbrytande väg.
Stora mängder rostfritt stål används i reaktoranläggningen. Redan
från första anläggningen har stringenta krav satts för det rostfria
stålet:
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— Begränsning av kobolthalten (för att begränsa aktivitetsuppbyggnaden)
- Begränsning av kolhalt, kallbearbetning och värmetillförsel vid
svetsning (minskar risken för intergranulär spänningskorrosion)
En neutral vattenkemi valdes och en mycket låg halt av föroreningar
(ca 1 ppb Fe eller i reaktorvattnet mindre) samt låg konduktivitet
(mindre än 1 /u s/cm vid 25°C) eftersträvades. Genom en samverkan
mellan ett propert materialval och en samdimensionering av kondensatreningssystemet och reaktorns reningssystem har vi lyckats eta
blera mycket låga föroreningar i reaktorvattnet och internationellt
sett lägsta dosbelastningar för personalen (här spelar även andra fak
torer in).
I samband med att IGSCC (Intergranular Stress Corrosion Cracking) började uppträda i utländska reaktorer lanserade ABB Atom ett
radikalt botemedel för att förebygga denna typ av sprickor, nämligen
vätedosering. Den av radiolysen orsakade höga syrehalten i reaktor
vattnet ger i kombination med dragspänningar och ogynnsamma
materialdata upphov till IGSCC. Vätedosering till matarvattnet leder,
med hjälp av neutronflödet i fallspalten till en rekombinering med
syret i reaktorvattnet. Principen verifierades först 1979 i ett prov i
Oskarshamn 2. Ett omfattande försöksprogram med deltagande från
de svenska kraftföretagen SKI och EPRI har genomförts i Ringhals 1
och i ABB Atoms laboratorium. För en rad olika material har veri
fierats vilka föroreningar i vattnet som kan orsaka IGSCC, respektive
vilken vätgasdosering som erfordras för att eliminera IGSCC. Vätgasdosering har också börjat tillämpas såväl i en del svenska som
utländska reaktorer.

Reaktorns hjälpsystem
Vattenrening

I en kokarreaktor på 1000 MWe är ångflödet från reaktor till turbin ca
1 500 kg/s och matarvattenflödet från turbin till reaktor lika stort.
Eftersom turbinanläggningen är ett stort kolstålsystem gäller det att
se till att ha en väl avvägd vattenrening av detta stora vattenflöde för
att uppnå den tidigare nämnda extrema renheten på reaktorvattnet.
Två reningssystem används, se fig 10.
- Kondensatreningssystemet
- Reaktorns reningssystem
Kondensatreningssystemets främsta uppgift är att skilja av förore
ningarna, främst korrosionsprodukter, förrän kondensatet återförs
till reaktorn. Systemet skall också klara små inläckage av havsvatten
till kondensorn.
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BWR 75 - PRIMARY WATER CLEANUP SYSTEMS
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□ Water
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Feedwater lines
Shutdown cooling system
Reactor water cleanup system
Condensate cleanup system
with precoat filters

10. Vattenreningssystem.

Filtren är av precoat-typ och massan är vanligen en blandning av
katjon- och anjonbytarmassa. En moduluppbyggnad med en reserv
enhet medger byte av filtermassa under drift.
Reaktorns reningssystem skall förutom de kvarvarande suspende
rade föroreningarna i det inkommande matarvattnet även avlägsna de
jonogena föroreningarna för att hålla rätt vattenkvalitet i reaktorn.
Här har vi i alla anläggningar använt djupbäddsjonbytare med
radiellt flöde, utvecklade redan under tungvattenepoken.

Aktiva avfallssystemen

För en kokarreaktor behövs två slag av avfallssystem. Med den
direkta cykeln arbetar en kokarreaktor med en kontinuerlig avgasning. Turbinkondensorns vakuumsystem suger kontinuerligt av
inläckande luft och då följer även med de icke kondenserbara gaserna
från radiolysen av reaktorvattnet främst N16. Ni6 har en halveringstid
på ca 7 min och genom att låta gasen fördröjas en halvtimme, genom
passage av en sandfylld tank, klingar N16 bort. Systemet har i senare
generationer försetts med aktiva kolfilter varigenom även fissionsgaser från en mindre bränsleskada kan tas om hand utan att reaktorn
behöver stängas av.
Systemet för flytande och fast avfall har främst i uppgift att maxi
mera återanvändning av vatten och avskilja, kompaktera och solidifiera (förpacka) de fasta, aktiva återstoderna. Vi har utvecklat system
för detta där solidifieringen kan göras i betongkuber eller i bitumen,
allt efter kundens önskemål.
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Reaktorns säkerhetssystem
Reaktorskyddssystemet

Detta system är ”nervcentralen” för kraftverkets säkra drift. Systemet
skall ge alarm när för säkerheten viktiga parametrar, neutronflöde,
reaktortryck, vattennivå i reaktorn etc överskrider tillåtet värde under
normal drift. Om något parametervärde överskrider gränsen för säker
drift skall reaktorn stängas av, s k snabbstopp.
Här gäller för konstruktören att både äta kakan och ha den kvar,
dvs utforma reaktorskyddssystemet så att säkerheten tillförsäkras
samtidigt som man håller hög drifttillgänglighet genom att undvika
onödiga snabbstopp. Detta löses med övertalighets- eller redundans
principen, dvs en viss säkerhetsfunktion får inte vara avhängig av en
enda anordning eller komponent. I de tidigare anläggningarna till
godosågs detta krav med 2 av 3 kopplade reläsystem. 2 av 3-principen
innebär att om 2 av de 3 övervakningskedjorna ger signal för snabb
stopp så utlöses snabbstoppet även om den tredje kedjan är helt ur
funktion.
I senare anläggningar, from Forsmark 1, övergick vi till 2 av 4koppling, vilket medger att vid ett komponentfel på en kedja systemet
fortsätter i 2 av 3-koppling.
I mitten av 70-talet, Forsmark 3 och Oskarshamn 3, övergick vi
från reläer till ett elektroniskt, men fortfarande ”hardwired”, reaktorskyddssystem.

Hydrauliskt
snabbstoppssystem

Uppgiften för detta system är att snabbt (inom ca 4 sek) skjuta in
styrstavarna i reaktorhärden när snabbstopp utlöses av reaktor
skyddssystemet eller manuellt av operatören (se fig 11). Beroende på
reaktorstorlek finns det mellan 109-169 st drivdon. Dessa kopplas nu

BWR 75 - HYDRAULIC SCRAM SYSTEM
Operating mode: Reactor scram

Reactor water
cleanup system
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nitrogen system

Scram
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11. Hydrauliskt snabbstoppssystem.
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samman i ett antal snabbstoppsgrupper med upp till 10 drivdon per
grupp. Drivdonen inom varje grupp är fördelade (geografiskt
åtskilda) över härden på så sätt att den reaktorfysikaliska påverkan är
densamma om en eller två i gruppen felfungerar. Genom gruppe
ringen kan det hydrauliska snabbstoppssystemet förenklas och förbil
ligas. Systemet i sig själv är uppbyggt av en kvävgastank som via en
snabbstoppsventil, ett vattenförråd och ledningar står i förbindelse
med alla drivdon i gruppen. Trycket i kvävgastanken är 25-30 bar
högre än i reaktortanken. När snabbstoppsventilen öppnar på signal
från reaktorskyddssystemet kommer kvävgastrycket att pressa in vat
ten i drivdonen och styrstavarna skjuts in i härden.
Systemet har gradvis förbättrats och förenklats. I mitten av 70-talet
(F3, 03) infördes en väsentlig förbättring i det att systemet utfördes
som prefabricerade moduler med förenklat montage och service.

Borsystemet

Som uppbackning av styrstavarna finns ett system för att manuellt
med hjälp av inpumpad borsyrelösning stänga av reaktorn. Systemet
är enkelt till sin uppbyggnad men försett med dubblerade pumpar etc
av säkerhetsskäl.

Tryckavsäkringssystemet

Varje tryckkärl måste enligt officiella normer förses med erforderligt
antal säkerhetsventiler.
För en reaktor kan dimensioneringskravet enkelt uttryckas så att:
”Reaktorn skall, med hänsyn till förekommande driftfall, förses med
tillräcklig avblåsningskapacitet för att reaktortankens konstruktionstryck ej skall överskridas.” Normerna ger vissa krav på utfö
rande mm för säkerhetsventilerna.
En förbättring som gjorts i de senare generationerna är att alla
avblåsningsledningar från säkerhetsventilerna leds till vattenbas
sängen i reaktorinneslutningen. Härigenom undviks att avblåst ånga
skadar utrustning i inneslutningen. För att undvika kondensationssmällar vid en nedblåsning i vattenbassängen utvecklades och utpro
vades redan i slutet av 60-talet en tystkokare. Tryckavsäkringssystemet har även en annan funktion, tvångsnedblåsning, som kan använ
das både av säkerhets- och av tillgänglighetsskäl.

Nödkyl
systemen

Nödkylsystemens uppgift är att vid alla störningar och missöden (upp
till ett giljotinbrott på största anslutande rörledningen till reaktortan
ken) tillförsäkra att reaktorhärden efter utfört snabbstopp (avstäng
ning) kyles och att resteffekten bortförs.
Nödkylsystemen har utvecklats och förändrats från generation till
generation. De två första generationerna hade två nödkylningsstråk
matade med var sitt dieselaggregat. Kondensatpumparna i mavastråket kunde, matade från separata gasturbiner, pumpa in vatten i reak
tortanken. Oskarshamn 1 har som enda anläggning en hjälpkonden129

BWR 90 - Emergency Cooling Systems

12. Nödkylsystem (4-stråks).

sor medan Ringhals 1 har två ångturbindrivna högtryckspumpar. I
samband med införandet av instickspumpar i tredje generationen
ändrades nödkylsystemen till det ”standardiserade” 4-stråksutförandet.
Säkerhetsfilosofin är därvidlag den sk n-2:
- Ett stråk förutsätts vara ur funktion på grund av avställning och/
eller reparation
- Ett andra stråk förutsätts vara icke funktionsdugligt vid behovstillfället på grund av ”single failure” i någon aktiv komponent (pump,
ventil, diesel etc)
Fyrstråksutförandet medger avställning och underhåll av ett stråk
under drift utan att varken säkerheten vedervågas eller drifttillgäng
ligheten sjunker.
Varje stråk (i 4-stråksutförandet) består av, se fig 12:
-

en högtryckskrets för vattentillförsel i reaktortanken
en lågtryckskrets för vattentillförsel till reaktortanken
en kylkrets, inklusive inneslutningsstril, för reaktorinneslutningen
en mellankylkrets
en havsvattenkylkrets
ett dieselsäkrat hjälpkraftnät
en integrerad kontrollmodul (IKM)

Stråken är konsekvent fysiskt separerade med separata ventilations
system och galvaniskt separerade el- och kontrollutrustningar.

Reaktorinne
slutningen
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Reaktorinneslutningens uppgift är att vid ett eventuellt missöde i
primärsystemet förhindra utsläpp av radioaktivitet till omgivningen.

Vi har använt samma principiella konstruktion för alla generationer
men helt naturligt vidareutvecklat och förbättrat konstruktionen.
Inneslutningen är av sk pressure suppression-typ och utförd i
förspänd betong, se fig 13 (Forsmark 3 och Oskarshamn 3). I botten
ses den stora värmesänkan för nedblåsningar från säkerhetsventiler
eller rörbrott. För att kunna minimera läckage från inneslutningen är
alla rörledningar som penetrerar skalet försedda med skalventiler.
Dessa skalventiler stängs när reaktorskyddssystemet utlöser ”isole
ring” (= skalstängning). Av liknande skäl är inneslutningen försedd
med en ingjuten tätplåt av kolstål (kompatibel med betongen).
Reaktorsäkerhetsutredningen 1978 rekommenderade åtgärder för
att förstärka inneslutningsfunktionen vid en stor reaktorolycka. Efter
folkomröstningen 1980 ålades Barsebäcksverket att före slutet av 1985
införa sådana förbättringar i form av en filtrerad tryckavsäkring av
reaktorinneslutningarna. Lösningen blev ett för bägge anläggningarna
gemensamt stenfilter med en volym på 10 000 m3. Senare i februari
1985 krävdes att även övriga reaktorer i Sverige skulle före utgången
av 1988 förses med filtrerad tryckavlastning. Kravet var att undvika
landkontaminering efter en stor olycka med smälthärd. Max 0,1 % av
härdens innehåll av cesium och jod fick släppas ut. Under större delen
av 80-talet bedrevs, i samarbete mellan kraftindustrin och SKI, ett
omfattande utvecklingsprogram bl a händelseförloppet vid en härd
smälta, begränsande åtgärder, övergripande störningsinstruktioner,
utbildning m m. ABB Atom och Fläkt hade i samarbete tagit fram en
ny konstruktion FILTRA/MVSS som nu kom att användas för de
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Filtra MVSS Multi Venturi
Scrubber System

återstående 10 svenska reaktorerna. MVSS (Multi Venturi Scrubber
System) byggde vidare på Fläkts breda erfarenheter av scrubbers från
rening av gaser inom olika industrier, se fig 14. FILTRA/MVSS är en
helt passiv konstruktion som inte kräver några operatörsingrepp
under de första 8 timmarna. Tidplanerna hölls trots att projektarbetet
måste bedrivas parallellt med utvecklings- och verifikationsarbetet.

El- och kontrollutrustning
Ett kärnkraftverk är i första hand en stor kWh-fabrik med stringenta
krav på säkerhet. Följaktligen är både el- och kontrollutrustningarna
mycket omfattande.
Utformningen har förändrats över generationerna inte bara av den
snabba elektrotekniska och elektroniska utvecklingen utan också av
de ökade kraven på både säkerhet och drifttillgänglighet.
Elsystemens utformning för generation 4 (BWR 90) framgår av fig
15. De driftrelaterade systemen har en utformning, separation etc som
främst styrs av drifttillgängligheten. De 4-stråkiga dieselsäkrade
hjälpkraftsystemen matar de likaledes 4-stråkiga nödkylsystemen, se
även avsnitt 5.5.
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15. El- och hjälpkraftsystem (BWR 90).

Kontrollutrustningen har radikalt ändrats från MK-ställare i första
generationen, elektroniksystem (COMBIMATIC) i de följande gene
rationerna och programmerbara mikroprocessorer i de två senaste
generationerna.
Samtidigt som antalet systemfunktioner har ökat har också antalet
mätpunkter och automatiseringsgraden ökat. Dessutom har, med
hänsyn till såväl säkerhet som tillgänglighet, övertaligheten (redun
dansen) och den fysiska separationen ökat.
Kontrollutrustningen i generation 4, Forsmark 3 och Oskarshamn
3, är baserad på elektroniska standardkomponenter.
Logikkretsar, signalbehandling, reglerkretsar etc är grupperade i
IKM (integrerade kontrollmoduler) i kontrollbyggnaden. Dessa IKM
kan testas i verkstad varigenom såväl montage som idrifttagning
förenklas.
De säkerhetsrelaterade IKM:ena är förlagda i separata rum med
separata ventilationssystem. De viktiga reglersystemen för reaktorns
effekt och matarvattenregleringen är uppbyggda av tre parallella och
av varandra oberoende mikroprocessorer. De viktigaste reaktorpara
metrarna övervakas med fyra mätkanaler över en majoritets välj are för
högsta tillförlitlighet och tillgänglighet. Majoritetsväljaren tar medel
värdet av de fyra signalerna och för det fall att en signal avviker mer
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än rimligt så förkastas den och medelvärdet av de andra tre kanalerna
används.
Centrala kontrollrummet (och i någon mån kraftverkets fasad) är
något som alla har en åsikt om, och som alla dessutom vill föra till
torgs. Detta gör givetvis utformningen av kontrollrummet till ett inte
enbart tekniskt problem.
Från kontrollrummet skall driftpersonalen svara för verkets drift
och övervakning. Under normal, lugn drift är detta en uppgift som
ger relativt få signaler, alarm etc och följaktligen kräver begränsade
insatser från operatören.
Under revisionsperioden med en mängd arbeten på gång i olika
delar av stationen krävs mera insatser och övervakning i kontrollrum
met. Vid ett inträffat missöde med åtföljande snabbstopp och aktive
rade nödkylsystem etc är givetvis signalbilden och arbetsbördan
större i kontrollrummet.
Kontrollrummets utformning är mot denna bakgrund en uppgift
som kräver betydande arbetsinsatser och ett gott samarbete mellan
kund och leverantör. En mera objektiv bedömning av hur vi lyckats
med denna uppgift ges i en lAEA-rapport, där deras International
Working Group on Nuclear Power Plant Control and Instrumenta
tion har studerat och jämfört några kärnkraftverk i Tyskland, Japan,
USA och Sverige (alla idrifttagna mellan 1984 och 1987):
... ”Of all the control rooms seen, this one (Forsmark 3) seemed to
have the best design and the most comfortable work environment.”...

Layout, byggnader
Även om vi startade som reaktorkonstruktörer hade vi redan under
tungvattenepoken blivit varse att stationslayouten och byggnadsutformningen var av vital betydelse inte bara ekonomiskt utan också
funktionellt och säkerhetsmässigt.
I och med turn-key åtagandet för Oskarshamn 1 fick vi också
ansvaret inte bara för NSSS, Nuclear Steam Supply System, utan
också för alla hjälpsystem och byggnader. ABB Stal tog givetvis
ansvaret för turbinanläggningen. Härigenom kom layout, byggnadsutformning, installationer, strålskydd etc att samordnas med reaktoroch turbinanläggning på ett mer integrerat sätt än vad fallet varit
exempelvis i USA.
Faktorer såsom säkerhet, persontransport, materialtransport, servicebarhet, brandskydd, byggnadsproduktion, strålskärmning etc
ställer mycket olika krav.
Layout är en verksamhet som väl uppfyller definitionen på kom134

16. Vy över Forsmark 1, 2 och 3.

promiss: Att utifrån en rad delvis helt motstridiga förutsättningar
söka sig fram till en acceptabel lösning.
Även vad avser layout har en gradvis utveckling ägt rum, påverkat
av nya säkerhetskrav (ex jordbävning), nya tekniska lösningar (ex
interna pumpar), förbättrad servicebarhet (ex reaktorhallens layout,
transportvägar) etc.
Ett exempel må anföras på hur man kan komma till en bra och
acceptabel kompromiss är layouten och installationen av de 4-stråkiga
nödkylsystemen. Dessa måste vara fysiskt separerade, placeras lågt i
stationen med hänsyn till pumparnas NPSH (= sugförmåga), ligga i
nära anslutning till reaktorinneslutningen, vara väl skyddade mot
brand, översvämning och extern åverkan samt dessutom ha identiska
installationer, vara tillgängliga för service respektive brandbekämp
ning och även ha erforderliga utrymningsvägar. Efter att ha ”skyfflat”
runt med dessa system i de tre första generationerna gjorde vi en
utförlig analys som ledde till en (förhoppningsvis) slutlig placering för
de följande generationerna.
Bottenplattan gjordes som en sandwich och de för vertikala laster
och skjuvspänningar erforderliga mellanväggarna gav med lämplig
placering inte bara separationen mellan de 4 nödkylningsstråken utan
även separation mellan våta (innehållande reaktorvatten) och torra
(el- och kontrollutrustning) system inom varje stråk. Det mera kom135

plicerade och tidskrävande betongarbetet för denna bottenplatta
kompenserades i Oskarshamn 3 genom att parallellt prefabricera
inneslutningens stålplåt och släpa in den på den färdiggjutna botten
plattan. Härigenom sparades ca tre månader på den kritiska linjen av
projektets tidplan.

Säkerhet och funktion
Kärnkraften är omgärdad av en mängd säkerhetskrav. Vi har sedan
tidigt 70-tal sökt utforma konstruktionerna utifrån en envelop av
säkerhetskrav från olika länder. Amerikanska säkerhetskriterier har
varit grundläggande världen över. Därtill har sedan tillägg och/eller
skärpningar tillkommit i andra länder, så även i Sverige. Ett specifikt
svenskt kriterium tillkommer redan i slutet av 50-talet, nämligen den
s k 30-minutersregeln. Denna regel är konsekvent tillämpad för ABB
Atoms BWR och innebär att automatiserade skall alla åtgärder vara
som måste vidtas inom 30 minuter efter ett tillbud som kan ge risk för
utsläpp av radioaktivitet. Detta ger operatörerna tid att utan onödig
stress överblicka situationen så att de sedan kan vidta erforderliga
åtgärder. En viktig följd av 30-minutersregeln är att redan på konstruktionsstadiet görs analyser av händelsesekvenser och vilka åtgär
der som måste vidtas i inledningsskedet för respektive sekvens. Varje
gång vi börjat fundera på en ny generation har vi tagit en titt i
”kristallkulan” för att se vilka nya säkerhetskrav som kan väntas
under de närmaste åren. Detta är en både nyttig och nödvändig
övning med tanke på dels den långa utvecklings- och byggtiden, dels
de störningar i tid och kostnader som sena ändringar leder till.
När vi på detta hemvävda sätt tagit fram säkerhets- och konstruktionskriterier för Oskarshamn 1 var det med viss spänning vi öppnade
och läste de av US AEG år 1967 utgivna ”General Design Criteria”.
Med en blandning av lättnad och tillfredsställelse kunde vi konstatera
att vi på de flesta, och på alla viktiga, punkter kunde möta AEC:s
kriterier.
En över år och reaktorgenerationer löpande säkerhetsanalys omfat
tande utveckling, detaljkonstruktionsuppförande, idrifttagning, har
med överinseende från ett centralt säkerhetsgäng och medverkan från
systemansvariga och andra specialister byggt upp ett säkerhetstän
kande och en god säkerhetskultur inom ABB Atom.
För att det ska bli en bra ”kWh-fabrik” måste man göra en ingå
ende funktionsanalys med början i konstruktionsstadiet och som
avslutas med alla prov under idrifttagningen.
Ett kärnkraftverk består av drygt 200 delsystem. Även om varje
delsystem fungerar perfekt var för sig, och det är ju en väl avgränsad
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Capacity Factor
ABB Atom

All PWR

All BWR

1979

89

80

90

17. Drifttillgänglighet för ABB Atoms BWR.

uppgift, så måste det till att helheten fungerar. För att uppnå detta har
vi gjort en analys/kontroll i tre steg.
DFG
FAG
SAG

= DetaljFunktionsGranskning av varje system
= FunktionsAnalysGruppen, samfunktion mellan olika
system
= SekvensAnalysGruppen, förberedelse för idrifttagningen

Slutsteget var att vi på ett tidigt stadium bildade en Idrifttagningsgrupp som på basis av FAG och SAG (där flera av dem deltagit) tog
fram en Start-up Report. Detta skedde i samarbete med motsvarande
grupp hos turbinleverantören och kunden. Ett år före laddning av
bränslet levereras denna Start-up Report till SKI. Rapporten be
skriver alla prov inom provprogrammet inklusive beräknat utfall på
provet, exempelvis för lastföljning, snabbstopp, tryckavsäkring etc.
Det är på så vis lättare, och går snabbare, att under den hektiska
idrifttagningen kolla av godkända prov, respektive analysera eventu
ella avvikelser och erforderliga åtgärder.

Drifterfarenheter
Kvittot på att utvecklingsarbetet lyckats och att det blivit en bra
produkt får man först efter några års drift. De vanligaste ”måtten” på
att det blivit en bra ”kWh-fabrik” är drifttillgängligheten och kollektivårsdosen.
Det krävs som bekant ”två för tango” och driftresultatet för en
anläggning beror inte enbart på konstruktörerna utan är i mycket hög
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grad beroende av kraftverkets drift och underhåll. I en internationell
jämförelse står sig ABB Atoms reaktorer mycket bra, se fig 17. Under
de senaste fem åren har Nucleonics Week utsett ABB Atom till ”bäste
leverantör”. I samband med utvecklingsarbetet för 4:e generationen
gjorde vi, tillsammans med ABB Stal, ABB Generation och Vatten
fall, en utförlig tillgänglighetsanalys av hela kraftverket. Resultatet
visade att den av kraftföretagen specificerade tillgängligheten 76 %, ca
6 660 timmar per år, skulle kunna innehållas med en marginal på ca
1 000 timmar för utökad drift eller reparationer.
Drifttillgängligheten (energitillgängligheten) är vanligtvis högre än
energiutnyttjningen. Skillnaden är i det svenska kraftsystemet
betingad av hur välfyllda vattenmagasinen är respektive kraftbehovets
storlek.
Vad gäller personaldoser har ABB Atoms BWR ett jämnt och lågt
värde vid jämförelse med utländska BWR och PWR.
Den tidigare nämnda konservativa dimensioneringen har tillsam
mans med den senaste utvecklingen av bränslekonstruktionerna medgett en höjning av kraftverkets nettoeffekt med 6-10% under 80talet. Detta har skett inom ramen för gällande säkerhetskriterier och
med mycket små kostnader för tillkommande utrustning.

Slutord
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Det behöver väl knappast sägas att det uppdrag vi fick i början av 60talet, att utveckla en svensk BWR, var en rejäl utmaning till ett gäng
unga, entusiastiska tekniker. Samtidigt var det ett stort förtroende
som visades oss av ASEAs ledning och kraftföretagen, i första hand
OKG. Det har varit oerhört stimulerande, men också arbetsamt, att
vara med om en av de största industrisatsningarna i Sverige. Kärnkraf
ten har varit i biåsväder både nu och då, men kraftverken kör lugnt
och säkert vidare och kommer att så göra för åtskilliga år framåt.
Vi kan därför med stor tillfredsställelse se tillbaks på vad som
åstadkommits under de gångna åren. Med lika stor tillförsikt ser vi
framtiden an, en framtid där utvecklingen fortsätter och där kärnkraft
är en av de stora elleverantörerna till vårt allt mer elektrifierade
samhälle.
Under tillkomsten av den svenska lättvattenkokaren och de elva
BWR-kraftverken har vi mött och samarbetat med många personer i
olika läger. Vi vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till alla dessa
våra vänner, medarbetare och kollegor.

The development of the Swedish Boiling Water Reactor
Summary

In the beginning of the 60:ies it became obvious that the lightwater reactor
(LWR), using enriched uranium as fuel, was economically more promising
than the heavywater reactor (HWR), using natural uranium as fuel.
In 1962 ASEA started, in parallel with the ongoing Marvikenproject, the
development of a Swedish BWR. In 1964 the Board of Directors of ASEA
decided to continue the development on their own, ie without a US-license.
The difficult and exciting task was entrusted to the young team at ASEAs
Atomic Power Department. The development got a lot of momentum when
on July 14, 1965, a turnkey contract was signed with OKG on a 440 MWe
BWR-plants.
The experiences from the work on heavy water reactors gave us a good
knowledge of reactor-technology and also a library of useful computercodes.
We adopted a conservative approach as our design philosophy, but at the
same time searched for new and innovative design in many areas. Some of the
special design features for our BWR are fuel design, control rod and control
rod drives, steam separators, and main coolant pumps.
The development of nuclear components requires extensive experimental
verification. The fuel design especially requires several years of irradiation
task in a reactor.
Nuclear safety has to be consistently taken into account throughout the
developing of a reactor. At the beginning we had to draw up safety and design
criteria of our own. As time went on safety criteria were issued in many
countries. First of all and most important were US AEC’s General Design
Criteria, issued in 1967.
The Swedish “30-minute criteria” had a big influence on our design work
and later on the operation of nuclear power plants. These criteria, issued in
the 50 des, call for a thorough analysis of different sequences (incidents)
already in the design phase. All action needed within 30 minutes to prevent
release of radioactivity should be automatic.
The evolutionary development of our BWR has resulted in five genera
tions. Generations 1-4 are represented by nine power plants in Sweden and
two in Finland. The operating performance for the eleven plants has been
extremely good. ABB Atom has for the fifth consecutive year been designated by Nucleonics Week as the LWR supplier with the best performing
reactors.
After close to 30 years of development ABB Atom is featuring the fifth
generation, BWR 90, which has already been offered to Finland.
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