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Abstract

System 348 - Recombiner

Christian Zackrisson och Magnus Zackrisson

In this project the focus has been on 
the system for recombination at 
Oskarshamn 2. The recombining systems 
have on several occasions switched paths 
due to low pressure before the last 
ejector that’s feeding the recombiner. 
Of the mentioned reason, events and 
several measuring points have been 
analyzed in this report since the 
installation of the recombining systems.

In order to prove theories and 
demonstrate what may be the cause of 
this problem, we used heat balance 
calculations by the program Probera. 
Using the program, we can demonstrate 
that the catalytic process does not 
reach the desired temperature with the 
amount of combustible substance. We have 
used Oskarshamn 2's simulator to see 
what happens at increased concentration 
of hydrogen in the recombiner.

The project demonstrates how the control 
system can be changed for a greater 
margin to switching paths and thus 
should provide a more stable process. 
Analysis shows that setpoint have been 
reached extremely rarely. Even regulator 
gain and integration time proved to be 
incorrect when the system falls into 
self-oscillation.
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Sammanfattning 

I detta projekt har fokus legat på rekombineringssystemet på Oskarshamn 2. I 

rekombineringssystemet har man vid flera tillfällen erhållit växling av stråk på grund av lågt 

tryck innan sista ejektorn som matar rekombinatorn. Växling av stråk är när stråken skiftas 

mellan de två hundraprocentiga stråken som Oskarshamn 2 är försedd med. Detta leder till 

termiska påkänningar och belastar även driftpersonalen då larm genereras i kontrollrummet. 

Av nämnd anledning har händelseförlopp och flertalet mätvärden analyserats i denna rapport 

efter installation av rekombineringssystemet. 

För att styrka teorier och påvisa vad som kan tänkas ligga bakom problemet har vi använt 

värmebalansberäkningar genom programmet Probera. Med hjälp av programmet kan vi påvisa 

att rekombinering inte når upp till önskad temperatur med mängden brännbar substans då 

sönderdelningen sker i för låg omfattning. Vi har använt Oskarshamn 2:s simulator för att se 

vad som sker vid ökad koncentration av vätgas i rekombinatorn.  

Projektet påvisar hur reglersystemet kan ändras för större marginal till växling av stråk och på 

så vis bör man erhålla en stabilare process. Analyser visar att man historiskt har nått 

temperatur för börvärde ytterst sällan. Även regulatorförstärkning och integrationstid bevisas 

vara felaktiga då systemet hamnar i självsvängning. 
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Förord 

Examensarbetet har utförts i samarbete med OKG AB under våren 2014. Projektet är den 

avslutande kursen av högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid Uppsala Universitet. 

Vi vill tacka Jorma Huhtala som var vår handledare på Oskarshamns Kraftgrupp, vi vill även 

tacka alla kollegor på instrumentunderhåll vid Oskarshamn 2 för hjälp och information.  

Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Per Lötstedt och vår examinator Michael Österlund.  

Till sist vill vi passa på att tacka Michael Österlund, alla föreläsare och Uppsala Universitet 

för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik. 

Oskarshamn, maj 2014 

Christian Zackrisson och Magnus Zackrisson  
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Ordlista 

OKG AB  Oskarshamns Kraftgrupp 

O2  Oskarshamn reaktor 2 

ODU  Oskarshamns drift och underhåll 

DRUS  Driftdata (Aspen Process Explorer) 

ODEN  Oskarshamns dokumenthanteringssystem  

KSU   Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB 

348  Rekombineringssystem 

C1/C2  Rekombinator stråk 1/2 

V103/104  Drivångventil stråk 1/2 

F9/F10  Driftejektor stråk 1/2 

506  Driftdator 

NWC-drift  Normal water chemistry 

HWC-drift  Hydrogen water chemistry 

RA  Revisionsavställning  

PLEX  Moderniseringsprojekt 

MAVA  Matarvatten 
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1 Inledning 

OKG AB erhöll 2006 en dom att installera rekombineringssystem på Oskarshamn 1 och 2. En 

extern leverantör fick uppdraget att implementera ett system för katalytisk regenerering av 

vätgas och syrgas i turbinens avgassystem på Oskarshamn 1 och 2. Genom den katalytiska 

regenereringen så bildas vatten och mängden gas minskar vilket ger lägre utsläpp till 

omgivningen. Det lägre utsläppet beror på att ädelgaserna som finns kvar får en längre 

uppehållstid i avloppssystemet för aktiva avgaser. 

1.1 Företagsbeskrivning 

OKG AB ligger på Simpevarps halvön, ungefär 3 mil norr om Oskarshamn. Här finns tre 

kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3 som OKG AB äger och driver. De kallas i 

dagligt tal för O1, O2 och O3. OKG AB är sedan 1993 ett dotterbolag till Sydkraft som idag 

heter E.ON Sverige. E.ON Sverige äger 54,5 procent och den andra delägaren Fortum äger 

45,5 procent.  

OKG AB är en av Kalmar läns största arbetsgivare med cirka 890 anställda. Genom inhyrning 

av extern personal såsom entreprenörer och konsulter skapas ännu fler arbetstillfällen. Under 

en revisionsavställning så kan det jobba cirka 500-2000 personer utöver den ordinarie 

personalen. Revision är den period när bränslebyte, förebyggande och avhjälpande underhåll 

av anläggningarna utförs. 

1.2 Bakgrund 

På Oskarshamn 2 har man vid flera tillfällen haft problem med stråkväxlingar i system 348 

rekombinator. Stråkväxling är när anläggningen skiftar mellan de två hundraprocentiga 

stråken, det vill säga från stråk 1 till stråk 2 eller tvärtom. Rekombinatorn har till uppgift att 

rekombinera vätgasen som bildas genom sönderdelning i reaktorn. Vidare ger 

fissionsprocessen upphov till små mängder radioaktiva ädelgaser i kylmediet. Dessa gaser 

förs med ångan till turbinanläggningen där de samlas i turbinkondensorn tillsammans med luft 

som läcker in. Från turbinkondensorn sugs gaserna av system 433 – Kondensorevakuering till 

stationens system för radioaktiva gaser 341. I syfte att reducera det totala gasflödet till system 

341, vilket medför en minskning av aktivitetsnivån i utsläppen via skorstenen, ska man 

katalytiskt rekombinera den ingående vätgasen med syrgas varvid vattenånga bildas som 

sedan kondenseras och leds av. För detta installerades ett nytt system benämnt 348 – 

Rekombinator. 

Rekombineringssystemet har nu varit i drift sedan 2008 och vid olika tillfällen har obefogade 

stråkväxlingar skett vilket har lett till felanmälningar. Stråkväxlingen har skett vid lågt tryck 

och det finns även en tryckdifferens mellan stråken. För att undvika stråkskiften har man i 

perioder lagt ventiler i hand eller kört med dubbla stråk. När man lägger ventiler i hand så 

innebär det att man från kontrollrummet beordrar en ventil att ligga på ett fast värde. När man 

opererar rekombinatorn med dubbla stråk så innebär det att båda de hundraprocentiga stråken 

är i drift samtidigt vilket ger en tvåhundraprocentig kapacitet.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka reglerproblematiken för 348 – Rekombinator. Vi 

skall analysera om rekombineringen fungerar och komma med förslag för att öka stabiliteten i 

system 348. Förhoppningen är att detta sedan skall leda till att anläggningen inte opereras 

felaktigt med ventiler i hand eller att dubbla stråk används utan anledning. Genom 

lösningsförslagen vill vi minska belastningen på driftpersonal, minska termiska påkänningar 

på anläggningen samt bidra till att en stor investering nyttjas tillfullo. 

1.4 Metod 

För att få en inblick i rekombineringssystemets uppbyggnad och dess funktioner genomfördes 

en omfattande litteraturstudie de första veckorna. Litteratur som studerades var bland annat 

utbildningsmaterial från KSU
1
, processcheman samt information från ODEN (OKG:s 

dokumenthanteringssystem) om system 348 och angränsande system. Då Oskarshamn 2 stod 

avställd på grund av PLEX
2
 så gick det inte att se rekombineringssystemet under drift. Istället 

fick vi möjlighet att operera systemet i simulatorn. Det gav oss kunskap om hur 

rekombineringssystemet fungerar vid normal drift och hur stråkväxling utspelas i simulatorn. 

Därefter har vi använt oss av DRUS för att samla in driftdata, DRUS är ett program där alla 

mätpunkter som loggas kan hämtas ut och visas i form av grafer. Vi har även intervjuat 

personer som har varit med i projektet att införa rekombinatorer, i samband med detta har vi 

erhållit mycket fysisk dokumentation och enskild kunskap från projektet. 

När all data och dokumentering som ansågs nödvändig för projektet påbörjades det fortsatta 

analysarbetet. Driftdata har analyserats utifrån felanmälningar som skrivits. Utöver analys 

utifrån felanmälningar har vi under analysarbetet hittat intressanta saker som inte är kopplade 

till felanmälningar vilka vi kommer att beröra i rapporten. 

Vi har även använt ett program som heter Probera för beräkningar av värmebalanser. Med 

Probera har vi statiskt simulerat avgastemperaturen för olika drivångflöden vid 1800 MWth 

effekt. Drivångflödet krävs för att driva ejektorerna som matar rekombinatorn men även för 

att kontrollera temperaturen. Drivångflödet är intressant då det inverkar på tryck och 

temperatur vilket är parametrar som reglerar rekombinatorn.  

Då drift av rekombineringssystemet påverkar effekten på generatoraxeln och vi har sett att 

parallelldrift förekommit så har vi räknat på vad start av reservstråket kostar. Reservstråket är 

det stråk som inte används för tillfället, det innebär att både stråk 1 eller stråk 2 kan vara 

reservstråk. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att titta på system 348 – Rekombinator och närliggande driftejektorer i system 433. 

Anledningen till detta är att 348 schemamässigt är inbäddat i system 433 och enligt [1] lika 

gärna kunde ingå i system 433. Vi har valt att inte titta på syrgasfabriken i system 348 då den 

enligt uppgift fungerar. 

                                                 
1
 Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB, utbildar personal för de svenska kärnkraftverken. 

2
 Plant life extension, moderniseringsprojekt för Oskarshamn 2. 
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Vi analyserar systemet utifrån en reaktoreffekt på 1800 MWth, vi har med andra ord inte tagit 

hänsyn till vad som sker under upp- och nedgång.  

1.6 Rapportens disposition 

Rapporten är uppbyggd som en analys av 348 – Rekombinering. Först så presenteras 

systembeskrivningar över 348 men även sammankopplande system då även dessa påverkar 

348.  

Efter systembeskrivningar så kommer problembeskrivning med redovisning över 

felanmälningar. 

Nästa kapitel är genomförandet och där redovisas vad vi har analyserat med hjälp av driftdata 

och värmebalansberäkningar i Probera.  

Därefter kommer vår resultatdel och diskussionsdel som är baserade på genomförandedelen. 

Det hela avslutas med förslag på fortsatt arbete och en slutsats. 
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2 Systembeskrivningar 

Nedan presenteras beskrivningar av de system som vi har kommit i kontakt med under 

arbetets gång. 

2.1 System 433 - Kondensorevakuering [2] 

För att utnyttja ångans energiinnehåll optimalt, krävs undertryck i kondensorn. Detta 

åstadkoms genom system 433 – Kondensorevakuering. Normalt används driftejektorer för att 

åstadkomma undertryck. Vid uppstart av anläggningen används även vattenringspumpar. 

Systemet har flera uppgifter och används för att åstadkomma och registrera undertryck i 

turbinkondensorn vid start av anläggningen. Det skall även upprätthålla driftvakuum genom 

kontinuerlig avsugning av okondenserbara gaser såsom xenon och krypton. Nerströms system 

348 skall det övervaka vät- och syrgashalten i off-gasflödet. 

2.2 System 348 - Rekombinator 

System 348 omfattar två redundanta stråk och har till uppgift att under kontrollerade 

förhållanden förbränna vätgasen i en katalytisk reaktor. Förbränningen, som innebär att 

vätgasen förenas med syre under avgivande av värme och bildar vattenånga, kallas 

rekombinering, medan den katalytiska reaktorn benämns rekombinator C1 och C2. 

Man rekombinerar dels för att minska gasflödet och därigenom underlätta fördröjning av 

avgaserna och dels för att förhindra explosion av knallgasen. Vätgashalten som lämnar 

systemet ska därför understiga antändbarhetsgränsen fyra volymprocent.  

2.2.1 Rekombinatorkärl C1/C2 

Varje stråk omfattar en rekombinator och består av ett vertikalt cylindriskt tryckkärl 

innehållande en katalysatorbädd. Rekombinatorn visas i Figur 2.1. Själva katalysatormassan 

består av porösa aluminiumoxidkulor överdragna av palladium.  Över katalysatormassan är ett 

galler placerat för att förhindra att massan flyttar sig.  

Nackdelen med katalysatormassan är att den lätt drar åt sig fukt och på så vis kan deaktiveras. 

För att hantera detta problem så finns det ovanpå gallret katalysatorelement. 

Katalysatorelementen fungerar även om gasen är fuktig vilket leder till att man får igång en 

reaktion som genom den avgivna värmen torkar upp resten av katalysatormassan. [3]  

En torr miljö säkerställs även genom att ledningen från det sista ejektorstråket förses med 

värmare, E1 – E8, som förvärmer gasen till > 130 °C för att säkerställa att den gas som 

strömmar till rekombinatorn är överhettad. Av samma skäl förses ledningen mellan ejektor 

och rekombinator med en kondensatavledare i lågpunkten för att ta hand om eventuellt 

kondensat vid uppstart av anläggningen.  

Det fordras en minsta temperatur på 190 °C i katalysatormassan för att den katalytiska 

rekombineringen ska starta. Detta uppnås genom elvärmare applicerade på kärlets yta som 

garanterar en minsta temperatur på 200 °C i katalysatormassan när den står i standby-läge [4]. 

Rekombinatorkärlets beräkningstemperatur ligger på 450 °C. 
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Figur 2.1. Rekombinatorkärl [5] 

2.2.2 Syrgasdosering 

För att uppnå en reducerande miljö och låg elektrokemisk potential (ECP) i rörsystem på ett 

kärnkraftverk doseras vätgas till matarvattnet, vilket benämns för HWC-drift. Grundidén 

bakom detta är att om en låg ECP uppnås så reduceras möjligheten för att en aggressiv kemi 

byggs upp och spänningskorrosion kan därmed undvikas. [6] Vid HWC-drift undertrycks 

radiolysen vilket sänker produktionen av såväl vätgas som syrgas. Då 

produktionsminskningen av vätgas är av samma storleksordning som mängden vätgas som 

doseras förblir halten vätgas i rektorångan oförändrad. Syrgashalten i reaktorångan sjunker 

dock i stort sätt linjärt med ökad vätgasdosering. [7] 

Därför måste man vid HWC-drift av anläggningen kompensera för det proportionellt högre 

vätgasinnehållet i gasblandningen för att möjliggöra fullständig rekombinering. Detta görs 

genom att dosera syrgas i ledningen mellan det tredje och fjärde ejektorsteget och mängden 

syrgas som tillsätts styrs av börvärdet satt på 3 vol-% efter efterkylaren. 
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2.2.3 Reglerventil V103/V104 

Vid normaldrift är rekombineringsprocessen mest aktiv i centrum av katalysatormassan. Då 

dess värmeledningsförmåga är begränsad så sker värmetransporten i huvudsak med det 

strömmande mediet. Detta gör att den högsta temperaturen uppstår i massans centrum med 

viss variation i höjdled och av denna anledning samt för redundans finns det två stycken 

insticksgivare som mäter temperaturen på två höjder i centrum av katalysatormassan. Logiken 

är programmerad så att den givare som mäter högst temperatur utgör ärvärdet till 

reglerventilen V103/V104 som optimerar tillförsel av drivångan till det fjärde ejektorsteget 

F9/F10 och reglerar på så vis temperaturen i rekombinatorn. Ventilen öppnar vid högre 

temperatur och stänger vid lägre och är mekaniskt förreglad med distansringar mot stängning 

till mer än 30 % då visst drivångtryck till F9/F10 alltid behövs oavsett temperatur i 

rekombinatorn. Den mekaniska förreglingen har sin grund i att ejektorn F9/F10 alltid ska 

kunna evakuera gas- och drivångflödet från tidigare ejektorsteg samt eventuellt flöde från 

syrgasgeneratorn. [3]  

2.2.4 Ejektor 348 F9/F10 

Okondenserbara gaser samt okondenserad drivånga från det tredje ejektorsteget i system 433 

sugs av ett fjärde ejektorsteg, F9/F10, till rekombinatorn. Drivångflödet till det fjärde 

ejektorsteget utgörs av reaktorånga som tryckreducerats till ca 11 bar(a) och är reglerbart för 

att optimera rekombinatorns arbetstemperatur.   

Enligt [8] har ejektorn till uppgift att: 

 Tillföra tillräcklig mängd drivånga för att övervinna tryckfallet genom rekombinatorn. 

 Tillföra tillräcklig mängd ånga för kylning av rekombinatorn. 

 Ånga för utspädning av vätgas. 

2.3 System 341 – Radioaktiva avloppsgaser [9] 

System 341 för hantering av radioaktiva avloppsgaser ansluter efter övervakningen av vät- 

och syrgashalten. System 341 ska evakuera och filtrera luft från reaktorbyggnaden så att den 

sätts i undertryck i förhållande till omgivningen vid nödventilation. Systemets driftuppgifter 

består av att ta emot och filtrera avloppsgaser och luft från olika system samt att fördröja dem 

innan de leds till omgivningen. 
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2.4 Flödesschema system 348/433 

System 348 består av två redundanta stråk anslutna till motsvarande stråk i turbinens 

vakuumsystem – 433. För att systemet ska uppfylla sin funktion så är det även beroende av 

vissa kompontenter i system 433, vilka även redovisas i Figur 2.2. 

 

 

Figur 2.2 Flödesschema system 433/348, det rödmarkerade illustrerar vägen från kondensorn till skorstenen via 

ejektorer och rekombinator. [5] 

Varje stråk omfattar: 

 Reglerventil V103/V104. 

 Blandningsejektor F9/F10. 

 Elvärmare E1 – E8 för varmhållning av rörledning. 

 Elvärmare E9 – E16 för varmhållning av rekombinatorkärl. 

 Rekombinatorkärl C1/C2. 

 Temperaturmätpunkter K535 – K538 för styrning av reglerventil V103/V104. 

 Kondensor E11/12 för vätskeavskiljning (tillhör system 433).  
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 Efterkylare E4/E5 för kylning och avfuktning av gaser (tillhör 433). 

 Vätgasanalysator K805/K806 (tillhör 433). 

 Syrgasanalysator K807/K808 (tillhör 433). 

 Flödesmätare K301/K302 för off-gaser (tillhör 433). 

 Regler- och avstängningsventil V1 – V4 för syrgasdosering.  
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3 Problembeskrivning 

3.1 Problem 

Rekombinatorerna har sitt ursprung i en dom som OKG AB erhöll i miljödomstolen 2006. 

”Projekt sänka utsläppsnivåerna till luft – system 348” blev på grund av domen ett forcerat 

projekt. Utöver forceringen så skulle den nya utrustningen som installerades vara kompatibel 

med utrustning som är installerad för 1800 MWth samt vid en eventuell effekthöjning fungera 

på 2300 MWth. 

Rekombineringssystemet består av två fullkapacitetsstråk och under drift har man i perioder 

råkat ut för stråkväxling på lågt tryck. Stråkväxlingen har skett utan fara för anläggningen 

men generar en belastning för kontrollrumspersonal och termiska påkänningar på 

reservstråket. I perioder har man därför valt att köra med dubbla stråk eller med 

drivångventilerna (V103/V104) i läge hand för att undvika växling. 

Vid inventering av felanmälningar på system 348 med avseende på reglering kopplat till tryck 

i 348 fann vi fem felanmälningar, dessa redovisas i Tabell 3.1. Inventeringen låg till grund för 

vårt fortsatta analysarbete av system 348. 

Tabell 3.1: Inventering av felanmälningar 

2010-12-15 växlade C1 till C2, men efter en stund reglerades trycket ner på K136 vilket 

påkallar start av C1 igen. Då driften varit med om det tidigare så gick man över i hand med 

V104 för att hålla trycket uppe. 

 

2011-10-14 I samband med prov av C1/C2 upptäcktes avvikelse mellan K136 och K135. 

K136 visar cirka 1 bar lägre tryck än K135. Växling till C1 på grund av tyck under 4 bar på 

K136 uppkom. Dessutom erhölls ett betydligt lägre off-gasflöde efter C2 vid parallelldrift 

av C1 och C2. 

 

2011-10-20 startas C2 och V104 klarar inte av att reglera in ett tryck högre än 4 bar vilket 

påkallar start av C1. 

 

2011-10-20 startas C1 och V103 klarar inte av att reglera in ett tryck högre än 4 bar vilket 

påkallar start av C2. 

 

2013-02-07 Vid uppstart av ejektorer stoppar de på lågt tryck K135/K136 innan 

pådragsventilerna 433.V11/ V12 hunnit öppna upp för att få upp trycket. 
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4 Genomförande 

Vid vår analys av 348 så har vi utgått från felanmälningar som grund, under arbetet har vi 

dock funnit saker som intresserat oss. Detta gör att vi även redovisar saker som inte har sin 

grund i felanmälningar men ändå påverkar 348. 

4.1 Analys av driftdata 

Här redovisar vi vad som har analyserats med hjälp av driftdata från DRUS. Tiden vi har 

analyserat är från rekombinatorns installation till avställningen 2013. Mätpunkterna vi har 

använt vid vår analys visas i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1: Mätpunkter som analyserats 

433K805 Vätgashalt off-gas stråk 1  

433K807 Syrgashalt off-gas stråk 1  

433K806 Vätgashalt off-gas stråk 2 

433K808 Syrgashalt off-gas stråk 2 

433K135 Tryck före 348 F9 (ejektor) 

433K136 Tryck före 348 F10 (ejektor) 

348K535 Temperatur övre nivå rekombinator 1 

348K536 Temperatur övre nivå rekombinator 2 

348K537 Temperatur undre nivå rekombinator 1 

348K538 Temperatur undre nivå rekombinator 2 

4.1.1 Rekombinering 

För att utreda om rekombineringen fungerar så har vi använt driftdata från DRUS och 

intervjuat personer.  

För att säkerställa fullgod rekombinering så krävs en vätgashalt på < 0,2 %, dessutom krävs 

ett syrgasöverskott på 3 %. Ute i station så finns det vät- (433.K805/806) och 

syrgasanalysatorer (433.K807/808), vi har använt driftdata från dessa för att utreda 

vätgashalten efter C1/C2. Utöver analysatorerna så har vi tittat på trycket innan sista 

ejektorsteget och temperaturerna i rekombinatorn för att känna till vilket stråk som är i drift. 

Vi har även intervjuat underhållspersonal och driftsättare beträffande rekombineringen. 

4.1.2 V103/104 reglerar 

Med hjälp av ovan nämnda punkter har vi analyserat hur och när drivångventilen (V103/104) 

har reglerat runt sitt satta börvärde på 350 °C. Anledningen till detta är att V103/104 är 

central när det gäller uppbyggnad av tryck och på så vis även marginalen till skifte av stråk på 

lågt tryck. 

4.1.3 V103/104 i läge hand 

I kombination med driftdata från DRUS samt loggningar från kontrollrummet angående 

ventilens läge samt nämnda mätpunkter kunde vi ta reda på när ”hand” respektive ”auto” har 

beordrats. 
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4.1.4 Tryckdifferens mellan stråken 

Enligt upprättad felanmälan finns det en tryckdifferens mellan stråk 1 och stråk 2. Enligt 

felanmälan så har man en tryckdifferens på K136 (stråk 2) som är ca 1 bar lägre än K135 

(stråk 1). Denna tryckdifferens skall ha uppkommit under 2011 och man erhåller också olika 

flöden vid parallelldrift av stråken enligt felanmälan.  

Först har vi analyserat driftdata från DRUS för att utröna när differensen har uppstått. Genom 

analysen har vi också kunnat se om differensen har kommit över tid eller vid en given 

händelse. 

4.1.5 Parallelldrift 

Rekombinatorsystemet består av två hundraprocentiga stråk, det innebär att stråken ej skall 

behöva köras parallellt. Detta har dock skett och vi har undersökt hur ofta då det påverkar 

nettoeffekten på generatorn. 

4.1.5.1 Kostnad för start av reservstråk 

Vi vill visa vad det kostar att starta reservstråket då drivångan som krävs för drift av ett extra 

stråk påverkar nettoeffekten på generatorn. Vi har räknat på minsta förbrukning av drivånga 

för driftejektorn som matar rekombinatorn. 

Effektförlust på generatoraxeln definieras enligt Formel 4.1. Vi redovisar effektförlusten i 

MWel. 

Formel 4.1 

          
                

           
 (1) 

Tabell 4.2 visar värden för beräkning av effektförlust. Vi använder generatoreffekt brutto, 

totalt ångflöde, och drivångflödet för alla stegen. Drivångflödet för 4:e steget anger vi till 0,22 

kg/s då det är det lägsta drivångflödet som krävs för att sista ejektorn skall bygga upp 4 

bar(a). Är trycket under 4 bar(a) så initieras växling av stråk. 

Tabell 4.2: Värden för beräkning av effektförlust 

Tryck före ejektor Bar(a) 4-10 

Generatoreffekt brutto MWel 661 

Reaktoreffekt MWth 1800 

Totalt ångflöde kg/s 910 

Drivångflöde steg F3/F4 + F5/F6 + F7/F8 kg/s 0,317 + 0,476 + 0,171 = 0,964 

Drivångflöde F9/F10 (4) kg/s 0,22-0,565 
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4.1.6 Självsvängning 

När vi har analyserat driftdata då drivångventilen reglerar runt sitt satta börvärde på 350 °C så 

har vi upptäckt att trycket beter sig fluktuerande. Genom att använda system 506 som är 

kontrollrummets driftdata så har vi utläst styrsignalen till ventilen vilket saknas i DRUS. Vi 

har analyserat processvaret när drivångventilen reglerar runt sitt börvärde på 350 °C. 

Mätpunkterna som vi har analyserat redovisas i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3: Mätpunkter som analyserats i 506 

433K136 Tryck före F10 (ejektor) 

348K536 Temp övre nivå rekombinator 2 

348V104 Styrsignal V104 

 

4.2 Probera  

Probera är ett PC-baserat system för utveckling och beräkning av process- och 

värmebalansmodeller vid statiska tillstånd. Det innehåller ett antal beräkningsmoduler för de 

viktigaste apparatfunktionerna i ett kärnkraftverk. Dessa apparatfunktioner kan kopplas ihop 

för simulering och beräkningar av system eller anläggningar. En modell kan hantera många 

separata datafiler för beskrivning av olika processtillstånd för modellen. [10] 

 

Figur 4.1: Proberamodell av rekombinatorn 

I Figur 4.1 kan modellen över rekombinatorn observeras, där de två inloppen förses med gas- 

och ångsammansättningar som tillsammans ger ett inlopp med önskad sammansättning. 

Rekombinatorn kan hantera en inloppskombination av tre gaser, vilket i vår modell är vätgas, 

syrgas och ånga. I inlopp 1 tillsätts vätgas och i Inlopp 2 tillsätts syrgas + ånga.  
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4.2.1 Metod 

Vid studier av konstruktionskraven så specificeras att avgastemperaturen kommer att vara 

cirka 350 °C vid normal radiolysgas-mängd (20 ppm) och 2300 MWth NWC-drift. Genom att 

beräkna avgastemperaturen vid 1800 MWth HWC-drift så vill vi visa vad temperaturen blir 

vid den lägre effekten vid ett vanligare drifttillstånd. Vi benämner det som vanligare då 

vätgasdoseringen kopplas in vid reaktoreffekter över 50 % och används tills driftsäsongen är 

över.  

I Probera simulerar vi hur avgastemperaturen varierar vid olika drivångflöden. Vi använder 

oss av flöden vid 4, 6 och 10 bar(a) tryck. Vi använder en färdig modell av 

rekombinatorn.  Den här modellen är konstruerad för fullständig förbränning och levererar 

utvecklad förbränningsvärme till utgående gas- och ångblandning.  

Parametrarna vätgas, syrgas och ånga är satta efter hur produktionen förhåller sig vid 

normaldrift. Vi har med andra ord inte tagit hänsyn till hur systemet beter sig vid t.ex. 

transienter. Vi har även bortsett från mängden radioaktiva ädelgaser då dessa är marginella i 

sammanhanget.  

4.2.2 Genomförande 

För att veta vilken vät- och syrgasmängd som går in i rekombinatorn så har vi använt oss av 

en rapport utfärdad av Alstom [11]. Enligt [1] är den maximala arbetstemperaturen för 

rekombinatorn baserad på radiolysgasmängden 30 ppm, vilket är konservativ antaget då 

normal radiolysgasmängd är 20 ppm. I våra beräkningar har vi räknat på ett radiolysgasflöde 

av 20 och 30 ppm. Inloppstemperaturen är satt till 190 °C och inloppstrycket är satt till 1,4 

bar(a) för samtliga gaser.  

Syrgasmängden som går in i rekombinatorn har vi erhållit genom att använda oss av 

syrgasandelen i luften som läcker in i kondensorn, den producerade syrgasen i reaktorn samt 

den syrgas som doseras för att uppnå 3 % överskott efter rekombinatorn, Formel 4.2. 

Formel 4.2 

                                         (2) 
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Önskat drivångflöde till systemet, via V103/V104, vid varierande tryck redovisas i Figur 4.2, 

där värdena är hämtade från [12]. 

 

Figur 4.2: Drivångflöde vid varierande tryck. 

I modellen har vi varit tvungna att kombinera önskat drivångflöde med den totala 

syrgasmängden då modellen endast kan hantera tre inloppsgaser, vilket redovisas i Formel 

4.3.  

Formel 4.3 

                             (3) 

Då vi kombinerar två gaser så har vi räknat ut gaskoncentrationen, vilket redovisas i Formel 

4.4 

Formel 4.4 

          
     

                  
      (4) 

 

4.2.2.1 Gasflöde till rekombinatorn 

Nedan redovisas de gasflöden som har använts för att räkna ut arbetstemperaturen på 

rekombinatorn vid varierande drivångflöde och effekten 1800 MWth, HWC-drift. 

Tabell 4.4 visar gasflöden vid radiolysgaskoncentrationen 20 ppm.  

Tabell 4.4: Gasflöde till rekombinatorn vid 1800 MWth HWC-drift, 20 ppm radiolysgas 

 

  

Tryck (barA) Ånga (kg/s) Inläckage O2 (kg/s) H2 tot. (kg/s) O2 radiolys (kg/s) O2 doserat (kg/s)

4 0,474811 0,000821 0,00109 0,006056 0,003276

6 0,59681 0,000821 0,00109 0,006056 0,003276

10 0,82120 0,000821 0,00109 0,006056 0,003276
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Tabell 4.5 visar gasflöden vid radiolysgaskoncentrationen 30 ppm. 

Tabell 4.5: Gasflöde till rekombinatorn vid 1800 MWth HWC-drift, 30 ppm radiolysgas 

 

4.3 Simulator 

Vid våra undersökningar av system 348 så har vi märkt att V103/V104 till största del inte 

reglerar utan ligger konstant på dess minsta öppningsgrad. Regleringen av dessa ventiler styrs 

av temperaturen i rekombinatorn så därför har vi velat testa för att se hur temperaturen uppför 

sig vid olika vätgaskoncentrationer. Genom att tillföra vätgas direkt till systemet via 

kondensorn kan man på så vis forcera fram en temperaturökning.  

  

Tryck (barA) Ånga (kg/s) Inläckage O2 (kg/s) H2 tot. (kg/s) O2 radiolys (kg/s) O2 doserat (kg/s)

4 0,474811 0,000821 0,001635 0,009084 0,003276

6 0,59681 0,000821 0,001635 0,009084 0,003276

10 0,82120 0,000821 0,001635 0,009084 0,003276
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5 Resultat 

Här redovisas de resultat vi har erhållit.  

5.1 Analys av driftdata 

Här presenteras driftdata som vi har analyserat. 

5.1.1 Rekombinering 

Figur 5.1 visar ett utdrag ur DRUS under 170 dagars drift som exempel. I Figur 5.1 visar den 

bruna grafen vätgashalten efter C1 och den gröna visar vätgashalten efter C2. Våra 

undersökningar visar att man kan säkerställa sig fullgod rekombinering via C1/C2. 

Vätgashalten har kontrollerats vid normal drift och befinner sig ≤ 0,2 vol-%. 

Driftdata visar att vätgashalten efter rekombinatorn är ≤ 0,2 vol-% 

 

Figur 5.1: Driftdata över vät- och syrgashalten efter C1/C2 

Enligt Sune Arpteg [8] och Jorma Huhtala [13] så säkerställer system 348 att vätgashalten är 

≤ 0,2 vol-%.  
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5.1.2 V103/104 reglerar 

Resultatet av vår analys visar att drivångventilerna V103/104 under sin tid har reglerat runt 

sitt börvärde endast två gånger. Figur 5.2 visar första gången som V104 reglerar över en 

längre period, det sker innan revisionsavställningen 2010 och varar i över en månad. Med 

längre period menar vi tider över timskala.  

 

Figur 5.2: Första gången V104 reglerar, det inringade området visar trycket efter V104(348K136) 

Figur 5.3 visar andra tillfället som V104 reglerar över en längre period, det sker innan 

revisionsavställningen 2012 och varar i cirka två veckor. 

 

Figur 5.3: Andra tillfället V104 reglerar, det inringade området visar trycket efter V104 (348K136) 
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5.1.3 V103/104 i läge hand 

Genom att analysera loggfunktioner ser vi att V104 har lagts i hand 2013-01-14 fram tills 

2013-06-01 då Oskarshamn 2 gick ner för den årliga revisonen.  

 

Figur 5.4: V104 i läge hand från perioden 2013-01-02 till 2013-06-22, det inringade värdena visar trycket och 

temperaturen i rekombinatorn 

 

I Figur 5.4 kan vi se att trycket för C2 (de översta röda ringarna) ligger mellan 4,62 bar(a) och 

4,70 bar(a). Temperaturen ökar från 333,26 till 358,76 °C och högsta temperaturen som 

uppnås ligger på >380 °C. Temperaturen i rekombinatorn visas av 348K536 och 348K538, 

runt 2013-04-19 så ser vi att den högsta temperaturen uppnås. 

5.1.4 Tryckdifferens mellan stråken 

Våra analyser visar att tryckdifferensen uppstod runt 2011-03-20. Figur 5.5 visar när 

tryckdifferensen uppstod, innan differensen ligger stråken i parallelldrift och efter opereras 

först stråk 1 och därefter stråk 2. Innan differensen ligger stråken på runt 4,7 bar(a) och efter 

ligger stråk 1 på runt 5,7 bar(a). Efter växling ligger stråk 2 på runt 4,7 bar(a).  

 

Figur 5.5: Initialskede för tryckdifferensen, inringningen visar tryckdifferensen som uppstår även fast  
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Figur 5.6: Tryckdifferens vid parallelldrift, det inringade området visar tryckdifferensen mellan stråk 1 och stråk 2 

 

Tabell 5.1: Regleroptimering utförd runt 2011-03-20 

Regulator Reglerområde P I D 

Innan ändring 
   

  

V103 30-100 % 0,1 20 - 

V104 30-100 % 0,1 10 - 

Efter ändring 
   

  

V103 35-100 % 0,1 100 - 

V104 36-100 % 0,1 100 - 

 

5.1.5 Parallelldrift 

Analys visar att parallelldrift har förekommit under längre tid vid flertalet gånger, totalt 

handlar det om över 6 månaders parallelldrift. Figur 5.7 visar den längsta perioden med 

parallelldrift som varar i över 3 månader. 

 

Figur 5.7: Parallelldrift 2010-12-16 till 2011-03-20, inringat är trycket på rekombinator 1 och 2 
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5.1.5.1 Kostnad för start av reservstråk 

Effektförlusten på generatoraxeln blir enligt Formel 4.1 och värden från Tabell 4.2 

Pförlust=0,86 MWel. 

5.1.6 Självsvängning 

Figur 5.8 visar en bild från 506 där vi kan se att periodtiden för självsvängningen är på 14 

min. En period är mellan de gula strecken. Den orangea grafen visar styrsignalen till V104. 

 

Figur 5.8: Periodtiden för självsvängningen, de gula strecken illustrerar en periodtid 

Figur 5.9 visar systemets processvar vid själsvängning. Tiden för processvaret är cirka 200 s, 

det vill säga 3 min. Den orangea grafen är styrsignalen till V104 och den blåa är temperaturen 

i rekombinatorn. 

 

Figur 5.9: Systemets processvar vid självsvängning, processvaret illustreras av de gula strecken. Vi tittar på 

styrsignalen för V104 och temperaturen i rekombinatorn för att räkna ut processvaret 
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5.2 Probera  

Enligt våra beräkningar utförda i Probera så varierar avgastemperaturen med varierande 

gaskoncentrationer och drivångflöden. 

I Tabell 5.2 redovisas resultatet från våra beräkningar utförda i Probera vid 20 ppm 

radiolysgas, 1800 MWth HWC-drift. Enligt Probera så är den högsta temperaturen som uppnås 

vid normala flöden 308,4 °C. Den uppnås vid ett drivångtryck på 4 bar(a) och vi erhåller 

fullständig rekombinering. 

Tabell 5.2: Gasflödestemperatur från rekombinatorn vid 1800 MWth HWC-drift, 20 ppm radiolysgas 

 

I Tabell 5.3 redovisas resultatet från våra beräkningar utförda i Probera vid 30 ppm 

radiolysgas, 1800 MWth HWC-drift. Detta är konservativa värden vilket gör att vi i praktiken 

aldrig kommer upp i dessa temperaturer vid normal drift. Enligt Probera så uppnås den högsta 

temperaturen 365,1 °C vid 4 bar(a), även här erhåller vi fullständig rekombinering. Enligt 

Probera så når rekombinatorn inställt börvärdestemperatur på 350 °C endast vid orimligt höga 

radiolysgasflöden och lägsta möjliga drivångflöde. 

Tabell 5.3: Gasflödestemperatur från rekombinatorn vid 1800 MWth HWC-drift, 30 ppm radiolysgas 

 

5.3 Simulator 

För att uppnå en reglerande funktion av ventilerna V103/V104 så krävs det att temperaturen i 

rekombinatorn når över den inställda börvärdestemperaturen som dessa reglerar mot. Vid 

körningen i simulatorn utgick vi från full effekt, 1800 MWth reaktoreffekt och ett stråk i drift. 

Vid start så låg rekombinator temperaturen på 275 °C vilket innebar att V103/V104 låg på sin 

mjukvarubegränsning för att minska kylningen. Genom att variera vätgasdosering och även 

stänga av den så försökte vi forcera fram en högre vätgaskoncentration och på så vis en högre 

temperatur i rekombinatorn. Då det inte lyckades så doserade vi vätgas in i kondensorn och 

erhöll på så vis en högre temperatur och en reglerande ventil. 

Rekombinatorn uppnådde då den satta börvärdestemperaturen och vid ökande temperatur så 

började ventilen att reglera temperaturen genom att öppna upp och därmed öka på 

drivångflödet.  

  

Tryck (barA) Ånga (kg/s) H2 tot. (kg/s) Inlopp 2 (kg/s) Gaskonc. (mg/kg) Temp. Ut (°C) Gas/fluid

4 0,474811 0,00109 0,484964 20936 308,4 O2

6 0,59681 0,00109 0,606963 15375 284,7 O2

10 0,82120 0,00109 0,831353 11225 259,2 O2

Tryck (barA) Ånga (kg/s) H2 tot. (kg/s) Inlopp 2 (kg/s) Gaskonc. (mg/kg) Temp. Ut (°C) Gas/fluid

4 0,474811 0,001635 0,487992 27011 365,1 O2

6 0,59681 0,001635 0,609991 21609 330,6 O2

10 0,82120 0,001635 0,834381 15797 293,5 O2
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6 Diskussion 

6.1 Analys av driftdata 

Vid vår analys av driftdata så har vi kunnat skapa oss en förståelse över varför man har 

opererat anläggningen med mindre lyckat resultat.   

6.1.1 Rekombinering 

För att rekombinering ska starta så krävs det en minsta temperatur på 190 °C i 

katalysatormassan som uppnås med hjälp av värmare applicerade på kärlets yta. Vi ser att vid 

start av stråk så uppnås en temperatur >200 °C i rekombinatorkärlet. Detta tolkar vi som att en 

reaktion pågår i kärlet vilket höjer temperaturen i rekombinatorn över 190 °C. Genom 

temperaturhöjningen så tolkar vi det som att rekombinering sker i kärlet. Vidare så ser vi att 

vätgashalten är ≤ 0,2 vol-% vilket innebär fullgod rekombinering. 

Vi anser att systemet utför fullgod rekombinering.   

6.1.2 V103/V104 reglerar 

Vid våra analyser visar det sig att drivångventilerna endast har reglerat över en längre tid två 

gånger. Båda gångerna så sker det innan revisionsavställning. Anledningen till att den börjar 

reglera är för att man befinner sig i coast-down och då doseras extra mycket vätgas till 

matarvattnet för att erhålla en låg ECP i reaktorn. Doseringen resulterar i att det kommer mer 

vätgas ur reaktorn som kan förbrännas i rekombinatorn. Detta ger en högre effekt och gör att 

rekombinatorn når börvärdet på 350 °C. Detta är ett ovanligt drifttillstånd vilket gör att vi 

undrar varför man har ställt in börvärdet så högt. Genom att börvärdet är så högt så vill 

regulatorn strypa tillförseln av drivånga för att minska kylningen och på så vis höja 

temperaturen. Det går dock inte på grund av begränsningen i stängningsgraden, dock får vi en 

väldigt liten marginal till stråkskifte (tryck < 4 bar(a)) och en ventil som ligger på sin 

stängningsbegränsning under största delen av driftsäsongen. Genom att ventilen ligger still så 

kan beläggningar skapas vilket kan leda till statisk friktion kallad stiktion.  

6.1.3 V103/V104 i läge hand 

En trolig orsak till att driftpersonalen valde att lägga ventilen i hand var för att undvika lågt 

tryck på K136 med risk för stråkskifte. Detta är ett icke korrekt sätt att operera 

drivångventilen, vi ser att vid coast-down stiger temperaturen över 380 °C. Då regleringen är 

avstängd ökar inte drivångflödet för att kyla rekombinatorn. Uppmärksammas inte 

temperaturökningen av driftpersonalen så skulle man kunna nå beräkningstemperatur med 

risk för rekombinatorn och start av reservstråk.  

6.1.4 Tryckdifferens mellan stråken 

Vårt resultat av analysen över tryckdifferensen mellan stråk 1 och stråk 2 pekar mot att det är 

mjukvarubegränsningen som frambringade differensen. Dock bör man vara uppmärksam på 

att resultatet av begränsningen är inkonsekvent då det är stråket med snävast öppningsgrad 

som bygger upp det högsta trycket. Det är alltså cirka 1 bar högre tryck på stråk 1 när det är 

öppet på 35 % kontra stråk 2 som är öppet på 36 %. Våra analyser av kalibreringsdokument 

på drivångventilerna visar inte någon skillnad som skulle orsaka en sådan skillnad.  



 

 

24 

Detta skulle kunna visa mot att stråken är individer genom olika rördragningar och 

tillverkningsskillnader på ventiler med mera.  

6.1.5 Parallelldrift 

Då rekombineringssystemet består av två hundraprocentiga stråk så skall inte parallelldrift 

behövas vid normal drift. Resultatet från vår analys visar att parallelldrift har använts vid 

flertalet tillfällen och totalt handlar det om över 6 månaders drift. Vid start av reservstråket så 

krävs det ånga för ejektorerna motsvarande 0,86 MWel vilket minskar Oskarshamn 2 

verkningsgrad och produktionen av el. Det kostar lika mycket att driva även det invalda 

stråket men det stråket krävs för att upprätthålla driftvakuum i kondensorn.  

6.1.6 Självsvängning 

Genom vår analys av driftdata från 506 där vi har tittat på styrsignalen till V104, trycket innan 

ejektorn och temperaturen i rekombinatorn så kan vi påvisa att systemet självsvänger. Genom 

dålig intrimning av regulatorn så genererar den självsvängningen med en periodtid på cirka 14 

minuter. Att detta inte har upptäckts beror antagligen på att ventilen sällan har reglerat runt 

sitt börvärde utan legat still på mjukvarubegränsningen. Vanligtvis behöver man lägga 

regulatorn i hand för att förvissa sig om att självsvängningen inte genereras tidigare i 

systemet. Då ventilen har legat i hand i perioder och systemet varit stabilt och att vi kan anse 

att ventilen ligger i hand då den ligger på sin begränsning så vet vi att det är regulatorn som 

orsakar självsvängningen. 

Vi ser också att systemsvaret ligger på 200 sekunder vilket är en indikation på vad 

integrationstiden bör ligga på. 

6.2 Probera 

Vi vill med våra beräkningar visa på att temperaturen på 350 °C kan anses som ett högt satt 

värde vid den aktuella effekten på 1800 MW samt HWC-drift.  

I Tabell 5.2 och Tabell 5.3 kan vi se att den högsta temperaturen uppnås då vi har lägst 

drivångflöde till rekombinatorn samt att det efter rekombinatorn erhålls ett överskott av 

syrgas, vilket är en parameter för att försäkra sig om fullgod rekombinering. Högsta 

temperaturen är 365 °C vilket erhålls vid 30 ppm och ett drivångtryck på 4 bar(a). Lägsta 

temperaturen är 259 °C och den erhålls vid 20 ppm och fullt drivångtryck på 10 bar(a).  

I samtliga fall så består avgaserna av syrgas vilket innebär att all vätgas är förbränd. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet från Probera att rekombinatorn sällan får den mängd 

brännbar substans för att utveckla den effekt som krävs för att nå 350 °C vid en reaktoreffekt 

på 1800 MWth. Då rekombinatorn är designad för 2300 MWth så finns det en möjlighet att 

man genom den större mängden radiolysgas som produceras vid 2300 MWth når 350 °C. 

6.2.1 Svagheter 

Då Probera simulerar statiskt så innebär det en svaghet. Vi har inte validerat värdena men de 

rör sig i rimliga områden och det är ingen avancerad simulering. Probera är beprövat av OKG 

AB under många års tid.  
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6.3 Simulator 

Erfarenheterna från vår simulatorkörning visar på att temperaturen i rekombinatorn är 

beroende av den vätgas som passerar systemet. Vid en för liten koncentration av vätgas så 

erhålls inte tillräcklig mängd brännbar substans som kan generera en högre temperatur. 

Då simulatorkörningen uppkom hastigt och vi inte har så stor frihetsgrad i simulatorn så hade 

vi svårt att testa oss fram med till exempel olika förstärkningar och integrationstider för att 

trimma in regulatorn.  
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7 Förslag på fortsatt arbete 

När Oskarshamn 2 startar igen efter projekt PLEX så anser vi att man skall sänka börvärdet på 

regulatorn till drivångventilerna V103/104. Eventuellt behövs vidare studier över ett lämpligt 

börvärde. Vid analys av driftdata så ser vi att man erhåller ett drivångtryck på cirka 6 bar(a) 

runt 300 °C. Vid 6 bar(a) anser vi att man bör erhålla en tillräckligt god marginal till 

stråkskifte. Erhåller man en reglerande ventil bör dessutom tryckskillnaden mellan stråken 

försvinna då samma mängd drivånga krävs för att kyla rekombinatorn till given temperatur. 

Vi anser att en sänkning inte skulle påverka säkerheten på rekombinatorn, vid en störning så 

har man till exempel ett bättre utgångsläge för att klara av kylning. Ett ökat drivångflöde leder 

också till att vätgaskoncentrationen minskas vilket minskar risken för knallgasexplosion. 

Vid en eventuell börvärdesändring bör man även trimma om regulatorn enligt till exempel 

stegsvarsprincipen. Vid våra granskningar av självsvängningen så ser vi att processvaret 

ligger på cirka 200 sekunder vilket kan vara ett bra riktmärke för integrationstiden (I-delen). 

Förstärkningen bör man eventuellt höja och med stegsvarsprincipen bör man kunna beräkna 

en bra förstärkning för P-delen av PI-regulatorn. 

Mjukvarubegränsningarna som är införda efter regleroptimeringen bör man fundera på om de 

verkligen är nödvändiga med ett sänkt börvärde och en intrimning av regulatorn. Om man 

beslutar sig för att behålla begräsningen så anser vi att man skall ha samma begränsning 

mjukvaru- som hårdvarumässigt. Dessutom skall man förvissa sig om att begränsningen leder 

till att samma tryck erhålls på båda stråken. 

Vid en eventuell effekthöjning vilket kan leda till ökad produktion av radiolysgas i reaktorn 

skall man eventuellt återgå till det högre börvärdet på regulatorn. 
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8 Slutsats 

Vår slutsats är att Oskarshamn bör sänka börvärdet och trimma om regulatorn. Vid en 

börvärdessänkning så bör man erhålla en reglerande ventil, i kombination med en omtrimmad 

regulator så bör det leda till en större marginal mot stråkskifte. Detta skall förhoppningsvis 

öka stabiliteten i system 348 så att ventiler inte behöver läggas i hand eller att stråken 

opereras parallellt.  

Vid ett ökat drivångflöde så kommer man erhålla mindre ånga till turbinen. Det är dock ett 

väldigt litet flöde som tillförs jämfört med till exempel parallelldrift av rekombinatorer. Våra 

beräkningar visar att det kostar nästan 1 MWel effekt vid start av reservstråket. Det visar på 

hur viktigt det är att operera rekombineringssystemet korrekt. 
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