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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört vid Ringhals AB och riktar in sig på reaktorkylpumparna på reaktor tre 

vid Ringhals kärnkraftverk (R3). R3an är en tryckvattenreaktor och reaktorkylpumparna är 

vertikala enstegs centrifugalpumpar som tillverkats av Westinghouse. 

Bakgrunden till detta examensarbete är att Vattenfall AB vill öka kunskapen inom modellering av 

LOCA (Loss-of-coolant Accident) och har startat ett projekt för modelleringen av detta i den 

termohydrauliska koden TRACE. En viktig del i modelleringen av LOCA är hur 

reaktorkylpumparna beter sig när dom får hantera ett tvåfasflöde och då främst hur försvagad 

deras pumpförmåga blir. 

För att kunna göra en korrekt modell av pumparna i TRACE behövs pumpkurvor för samtliga 

pumpregimer för både enfasflöde och fullt försvagat tvåfasflöde samt en kurva för hur pumpen 

reagerar på olika ånghalter. För de pumpar som finns på R3 finns bara kurvor för fyra 

pumpregimer för enfasflöde, så i dagsläget är det svårt att göra korrekta analyser av 

pumpförmågan. 

Syftet med arbetet är att få fördjupad förståelse hur reaktorkylpumparna beter sig vid ett 

tvåfasflöde och hur detta på bästa sätt kan modelleras för R3s pumpar och målet är att analysera 

och ge modelleringsförslag på bästa sättet att modellera reaktorkylpumparna i samband med 

tvåfasflöde. 

Examensarbetet har delats upp i två delar. En litteraturstudie för att utreda vilka pumpdata som 

skall användas för att på bästa sätt efterlikna pumparna på R3 och vad som gör att pumparna 

försvagas. Den andra delen består utav modelleringar i TRACE för att se hur olika pumpkurvor 

och andra förutsättningar påverkar pumpförsvagningen och hur väl detta stämmer överens med 

tester som finns gjorda. 

Vid jämförelse av pumpkurvorna för enfasflöde och den specifika hastigheten var det KWU-

pumpen som bäst stämde överens med pumparna på R3an. Med antagandet att pumpar med 

liknande enfaskarakteristik och specifik hastighet uppvisar liknande tvåfaskarakteristik så skulle 

data från KWU-pumpen vara det bästa för att modellera R3ans pumpar, följt av Westinghouse 

pumpar vars pumpdata finns inbyggt i TRACE.  

Vid lågt systemtryck, som det blir vid en LOCA, kommer pumpen antagligen att försvagas 

betydligt mer än vad som både KWU och Westinghouses pumpkurvor gör. Så för att inte 

överskatta pumpförmågan kan en lösning vara att antingen använda de inbyggda Semiscale 

kurvorna eller att man använder en kombination av Westinghouse eller KWUs pumpkurvor 

tillsammans med försvagningskurvan från Semiscale.   



 
 

Abstract 

This thesis has been done at Ringhals AB and it focuses on the reactor coolant pumps on Ringhals 

third reactor (R3). The R3 is a pressurized water reactor and the reactor coolant pumps are one-

stage vertical centrifugal pumps manufactured by Westinghouse. 

The background for this thesis is that Vattenfall AB wants to increase its knowledge in the 

modelling of LOCAs and there is an ongoing project for modelling this in the thermo-hydraulic 

code TRACE. An important part in modelling a LOCA is how the reactor coolant pump will 

function when they have to handle a two-phase flow. The most important thing to evaluate is how 

degraded they will become by this two-phase flow.  

In order to make the most correct model possible in TRACE one needs to input complete pump 

curves for all pump regimes for both one-phase and fully degraded two-phase flow. There is also 

need for a degradation curve that describes how the pump is degraded depending on how big the 

void is. The problem is that there are not enough information about the pumps at the R3. There 

are only curves available for four out of eight pump regimes for one-phase flow. Because of this it 

is very hard to correctly model how the pump will behave with a two-phase flow. 

The purpose with this thesis is to improve the knowledge of how the reactor coolant pumps will 

behave when they are faced with a two-phase flow and how this can be modelled for the pumps 

on R3 and the aim is to analyse and propose guidelines on how to best model the pumps. 

The thesis has been divided into two main parts. A literature study that investigates which pump 

characteristics should be used to model the pumps at R3 and also investigates why the pumps 

degrade in the first place. The second part consists of modelling in TRACE to see how different 

pump curves and other parameters will affect the pump degradation. 

When comparing the pump curves for one-phase flow the closest match is the curves from the 

KWU-pump. When it comes to the specific speed of the pumps the KWU-pump is a pretty good 

match. With the assumption that pumps with similar specific speed and similar one-phase 

characteristics also have similar two-phase characteristics the curves from the KWU-pump are 

the best candidates for modelling the R3s pumps, followed by the built in Westinghouse curves.  

At low system pressures, as is the case during a LOCA, the pump will probably degrade more 

severely than what the curves of KWU and Westinghouse does. To not overestimate the ability of 

the pump one could either use the Semiscale curves or combine the Semiscale multiplier with 

either the KWU curves or the Westinghouse curves.  
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1 Förkortningar och förklaringar 
APT-Plot – Program som används för att skapa grafer med data från TRACE 

DKC - Distribuerat kompetenscenter 

KWU – Kraftwerk Union AG, tysk konstruktör av kärnkraftverk 

LB-LOCA – Large Break LOCA 

LOCA – Loss-of-coolant Accident 

U. S. NRC – United States Nuclear Regulatory Commission 

PWR – Tryckvattenreaktor 

R3 – Ringhals 3, reaktor nummer tre på Ringhals 

RELAP – Föregångare till TRACE för säkerhetsanalyser 

SNAP – Symbolic Nuclear Analysis Package, grafiskt gränssnitt till TRACE 

TRACE – TRAC/RELAP Advanced Computational Engine, beräkningsprogram utvecklat för att 

användas vid transient- och säkerhetsanalyser utvecklat av NRC.  
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2 Inledning 
Detta examensarbete har utförts på Ringhals kärnkraftverk som drivs av Ringhals AB, som i sin 

tur ägs av Vattenfall (70,4 %) och E.ON (29,6 %). Det är ett av få kärnkraftverk i världen som har 

både tryckvatten- och kokvattenreaktorer och det enda i Sverige som har tryckvattenreaktorer [1]. 

Av de fyra reaktorerna är tre tryckvattenreaktorer och en är en kokvattenreaktor. Den första 

reaktorn, R2, togs i kommersiell drift 1975 och sju månader senare togs R1 i drift. 1984 var alla 

fyra reaktorer i drift och Ringhals var då Sveriges största kraftverk med en effekt på 3 380 MW. 

Efter ett antal effekthöjningar levererar idag Ringhals en effekt på 3 746 MW. Ett normalår 

producerar Ringhals ca 27 TWh, vilket motsvarar ungefär 18 % av Sveriges totala elkonsumtion. 

Detta arbete fokuserar på R3 som är en tryckvattenreaktor levererad av Westinghouse och har en 

effekt på 1047 MW och en årlig produktion på ca 7-8 TWh [2].  

 Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är att Vattenfall AB vill öka kunskapen inom modellering av 

LOCA och har startat ett projekt för modelleringen av detta i den termohydrauliska koden TRACE. 

Projektet är ett samarbete mellan Vattenfall Nuclear Fuel, Vattenfall Teknik och Ringhals AB. En 

viktig del i modelleringen av LOCA är hur reaktorkylpumparna beter sig när dom får hantera ett 

tvåfasflöde och då främst hur försvagad deras pumpförmåga blir. 

För att kunna göra en korrekt modell av pumparna i TRACE behövs pumpkurvor för samtliga 

pumpregimer för både enfasflöde och fullt försvagat tvåfasflöde samt en kurva för hur pumpen 

reagerar på olika ånghalter. För de pumpar som finns på R3 finns bara kurvor för fyra 

pumpregimer för enfasflöde, så i dagsläget är det svårt att göra korrekta modeller av pumparna. 

Examensarbetet är utfört i linje med DKC’s strategi för termohydraulik och strömning. 

 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att få fördjupad förståelse hur reaktorkylpumparna beter sig vid ett 

tvåfasflöde och hur detta på bästa sätt kan modelleras för Ringhals 3s pumpar.  

Målen med examensarbetet är att analysera och ge modelleringsförslag på bästa sättet att 

modellera reaktorkylpumparna i samband med tvåfasflöde.  
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3 Teori 
Teorikapitlet är uppdelat i tre delar, en beskrivning av en PWR och dess ingående komponenter, 

en beskrivning av förloppet vid en LOCA samt en kort teoretisk genomgång av TRACE. 

 Beskrivning av PWR 

Detta arbete riktar in sig på de reaktorkylpumpar som finns på R3, vilket är en PWR. En PWR 

kan delas upp i två sidor, primär- och sekundärsida. På primärsidan återfinns bland annat 

reaktortank och härd, ånggeneratorer, reaktorkylpumpar och tryckhållare. Till sekundärsidan hör 

bland annat ånggenerator, hög- och lågtrycksturbiner, mellanöverhettare, kondensor och hög- 

och lågtrycksförvärmare. I Figur 1 syns en principskiss för de större komponenterna i en PWR. 

3.1.1 Primärsida 

I Figur 2 visas hur primärsidan för en tryckvattenreaktor är uppbyggd med ingående 

komponenter och placering av dessa. Det finns tre kylkretsar, och därmed också tre 

ånggeneratorer och tre reaktorkylpumpar, som är parallellt anslutna till reaktortanken. 

Figur 2. Principskiss för primärsystemet hos en PWR [3]. 

Figur 1. Principskiss för en PWR [15]. 
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Figur 3 visar en av kylkretsarna med reaktortank, ånggenerator och reaktorkylpump och 

temperaturer in och ut ur reaktorn. 

3.1.2 Reaktortank 

Reaktortanken innehåller framförallt härden och dess bärande konstruktion samt styrstavar. Det 

är i härden som kärnklyvningen sker och värme överförs till kylvattnet. Kylvattnet kommer in i 

tanken via inloppsrören och strömmar ned längs fallspalten som finns mellan tanken och härden. 

Sedan vänder kylvattnet vid botten på tanken och flödar upp genom härden och sedan till 

utloppsrören. Styrstavarna finns i toppen på reaktortanken och används för att reglera effekten. 

Det är totalt 48 stavar som är uppdelade i två grupper, reglerstavar och snabbstoppsstavar [3]. 

3.1.3 Ånggenerator 

Ånggeneratorn är en vertikal U-tubsvärmeväxlare där kylvattnet från reaktorn förs in och ut i 

botten. Tubpaketet består av ca 5400 tuber och den värmeöverförande ytan är ca 7000 m2 [3]. 

Matarvattnet från turbinerna förs in i övre delen av ånggeneratorn och fördelas över tubpaketet 

av en flödesfördelarring. Matarvattnet förångas sedan och går igenom en ångseparator innan det 

leds vidare till turbinen på sekundärsidan. 

3.1.4 Tryckhållare 

Tryckhållarens huvuduppgift är att reglera reaktortrycket så att kylmedlet inte kokar. Tanken 

skall hålla ett tryck som med marginal ligger högre än mättnadstrycket för fullasttemperatur ut 

ur reaktortanken. Detta tryck hålls konstant under alla lastförhållanden. Tryckhållningstanken är 

en vertikal cylindrisk tank som innehåller vatten i form av vätska och ånga. När trycket sjunker i 

reaktorn så värms vattnet i tryckhållningstanken upp och i och med det så genereras mer ånga 

och trycket i systemet ökar. Om trycket ökar leds kylvatten in i tryckhållningstanken och därmed 

kondenserar en del av ångan och trycket sjunker. Vid snabba tryckökningar finns en 

avblåsningsventil som kan öppnas för att snabbt lätta på trycket. 

Figur 3. Principiell skiss för en kylkrets i en PWR [3]. 
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3.1.5 Reaktorkylpump 

Reaktorkylpumparna är vertikala enstegs centrifugalpumpar tillverkade av Westinghouse och 

konstruerade för att pumpa vätska med högt tryck och hög temperatur. Motoreffekten varierar 

mellan ca 4,5 MW och 5 MW beroende på temperaturen hos kylvattnet och kylflödet är ca 4300 

kg/s [3]. Då det finns totalt tre reaktorkylpumpar så det totala kylflödet över reaktortanken är ca 

13000 kg/s 

 LOCA 

LOCA står för Loss-of-coolant Accident och är en olycka där primärsystemet skadas så att 

kylvatten läcker ut. Detta kan vara allt från ett litet läckage orsakat av slitage, en ventil som går 

sönder eller en så kallad LB-LOCA som är ett stort rörbrott. Ett av de värre scenariona vid en LB-

LOCA är ett ”double ended guiliotine break” och innebär att ett rör går helt isär och ett utflöde 

sker ur båda sidor av det brustna röret. 

När ett sådant stort rörbrott sker så kommer en kraftig utströmning att uppstå och vattnet i 

primärsystemet kommer inom några sekunder att nå mättat tillstånd. Efter detta övergår 

strömningen till tvåfastillstånd och trycksänkningshastigheten kommer att minska. Det är i 

denna fas som pumparna får arbeta med ett tvåfasflöde. Till slut når trycket i primärsystemet 

samma tryck som i inneslutningen och då är den första fasen i förloppet över. Nu är nästan hela 

primärsystemet tömt på vatten och härden kyls därmed dåligt [4]. 

Efter rörbrottet kommer tre faktorer bidra till att effektutvecklingen i reaktorn stoppas. Dels för 

att styrstavarna faller in och fångar in de neutroner som krävs för klyvning, dels för att 

kylmedlet/moderatorn försvinner och därmed minskar antalet termiska neutroner och att 

temperaturen hos bränslet ökar vilket gör att fler neutroner fångas in i atomkärnorna istället för 

att klyva dom. Effekten i reaktorn sjunker nu snabbt ner till resteffektnivå. 

För att kyla härden finns ett lågtryckssystem som nu börjar pumpa in vatten och på så vis återfylla 

härden. När detta skett kyls härden och ett stabilt läge fås då vatten återcirkuleras från 

inneslutningen och in i härden för att ta hand om resteffekten [4]. I Figur 4 visas detta 

lågtryckssystem. 

Figur 4. Principskiss över högtrycks- och lågtryckssystemen som används för att pumpa in 
vatten i härden vid en LOCA [15]. 
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 TRACE 

De ekvationer som används i TRACE i allmänhet för att modellera tvåfasflöde är härledda från 

Navier-Stokes ekvationer i varje fas och ”jump conditions” mellan varje fas. Detta ger en 

uppsättning ekvationer med separat mass-, energi- och momentbevarande för varje fas som är 

startpunkten för att modellera ång- och vattenflöde. 

Den komponent i TRACE som är intressant för detta arbete är pumpkomponenten. Den 

modelleras som en endimensionell hydraulisk komponent med minst två celler, se Figur 5. 

Pumpkomponenten är egentligen inte något annat än en rörkomponent men som med 

pumpkurvor simulerar en ”impeller” som källa för att tillföra rörelsemängd till vätskan.  

Tillförandet av energi till vätskan sker mellan cell ett och två i det som i Figur 5 benämns som 

”Face 2”. 

För beräkning av uppfordringshöjden vid olika ånghalter använder TRACE ekvation (1). 

där 𝐻 är den totala uppfordringshöjden, 𝐻1𝑝ℎ är uppfordringshöjden vid enfas, 𝑀 är en 

försvagnings multipel som beror på andelen ånga 𝛼 och 𝐻2𝑝ℎ som är den fullt försvagade 

uppfordringshöjd som fås vid tvåfasflöde. Det som alltså kommer att spela stor roll för hur 

pumpen reagerar på olika ånghalter är försvagnings multipeln, medans det som avgör hur stor 

uppfordringshöjd som fås vid enfas- och tvåfasflöde är vilket flöde som går genom pumpen, samt 

vilket varvtal pumpen körs med. Uppfordringshöjd och försvagnings multipel hanteras i TRACE 

i form av pumpkurvor och försvagningskurvor. 

I TRACE används något som kallas för homologa pumpkurvor för att bestämma hur stor 

uppfordringshöjd som pumpen ger vid olika flöden och varvtal. Dessa kurvor beskrivs av 

normaliserade pumpparametrar, se ekvation (2), (3) och (4). 

 ℎ = 𝐻 𝐻𝑅⁄  (2) 

Där h är uppfordringshöjdsförhållandet, H är uppfordringshöjden och 𝐻𝑅 är den nominella 

uppfordringshöjden. 

 𝑞 = 𝑄 𝑄𝑅⁄  (3) 

Där q är flödesförhållandet, Q är volymsflödet och 𝑄𝑅 är pumpens nominella flöde. 

ω är varvtalsförhållandet, 𝛺 är varvtalet och 𝛺𝑅 är det nominella varvtalet hos pumpen. 

Sedan används homologa förhållanden för att reducera data och för att kunna jämföra prestanda 

för olika flöden och rotationshastigheter. För uppfordringshöjden används något av 

förhållandena i ekvation (5). 

 ℎ 𝜔2⁄  & ℎ 𝑞2⁄  (5) 

 𝐻 = 𝐻1𝑝ℎ − 𝑀(𝛼) ∙ [𝐻1𝑝ℎ − 𝐻2𝑝ℎ] (1) 

 𝜔 = 𝛺 𝛺𝑅⁄  (4) 

Figur 5. Pumpkomponenten och två angränsande rörkomponenter i TRACE, som dom ser ut i SNAP [14]. 
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För flödet används något av sambanden i ekvation (6). 

 𝑞 𝜔⁄  & 𝜔 𝑞⁄  (6) 

De homologa kurvorna kan sedan delas in i fyra kvadranter, helt enkelt kallat 1:a, 2:a, 3:e och 4:e 

kvadranten. I Tabell 1 nedan beskrivs vad dom olika kvadranterna representerar i form av 

pumpbeteende. 

Tabell 1. Tabell över de fyra kvadranter för de homologa pumpkurvorna, vilket namn den delen av kurvan 
har, vilken funktion pumpen har samt vilka flödes- och huvudparametarar som används [5]. 

Kvadrant Kurvsegment Beteende Flödesparameter Höjdparameter 

1:a 
HAN Normal pump 𝑞 𝜔⁄  ℎ 𝜔2⁄  

HVN Normal pump 𝜔 𝑞⁄  ℎ 𝑞2⁄  

2:a 
HAD Flödet går baklänges 𝑞 𝜔⁄  ℎ 𝜔2⁄  

HVD Flödet går baklänges 𝜔 𝑞⁄  ℎ 𝑞2⁄  

3:e 
HAT Normal turbin 𝑞 𝜔⁄  ℎ 𝜔2⁄  

HVT Normal turbin 𝜔 𝑞⁄  ℎ 𝑞2⁄  

4:e 
HAR Roterar baklänges 𝑞 𝜔⁄  ℎ 𝜔2⁄  

HVR Roterar baklänges 𝜔 𝑞⁄  ℎ 𝑞2⁄  

Det som menas med att flödet går baklänges är att pumpen roterar i rätt riktning, som den gör 

när den pumpar, men flödet går åt det motsatta hållet för vad det gör vid pumpdrift. Det som 

menas med att den roterar baklänges är att pumpen roterar åt fel håll men flödet går åt rätt håll. 

Anledningen till att flödesparametrarna ändras mellan kurvsegmenten är att man vill rymma så 

mycket man kan på en så liten diagramyta som möjligt. Till exempel när flödet, 𝑞, överskrider det 

nominella flödet för pumpen, samtidigt som varvtalet är lika med eller lägre än det nominella 

varvtalet så kommer den kvoten att överskrida ett. Då inverteras denna parameter så att den då 

går tillbaka mot noll igen. Som exempel kan man ta HAN och HVN kurvorna där båda beskriver 

pumpen i en normal driftssituation, men så länge kvoten 𝑞 𝜔⁄ < 1 befinner man sig på HAN 

kurvan, men om 𝑞 𝜔⁄ > 1 är det HVN kurvan som gäller och kvoten 𝑞 𝜔⁄  inverteras till 𝜔 𝑞⁄ . I 

Figur 6 visas ett exempel på hur en homolog pumpkurva kan se ut och hur kurvsegmenten hänger 

ihop. 

Figur 6. Homologa pumpkurvor från pumpen på testanläggningen ATLAS [5].  

ℎ
𝜔

2
 𝑜

𝑟
⁄

ℎ
𝑞

2
⁄

 

𝜔 𝑞⁄ 𝑜𝑟 𝑞 𝜔⁄  
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 Pumpkurvor 

I TRACE finns fyra olika pumpkurvor inbyggda i koden. De kurvor som finns är Semiscale, LOFT, 

Bingham och Westinghouse. Man kan även välja att själv mata in fullständiga pumpkurvor om 

sådana finns tillgängliga. I Figur 7 ser man pumpkurvorna för Semiscale, för övriga kurvor se 

bilaga. 

Semiscalekurvorna är baserade på data från ett test på en pump med radiell impeller och dessa 

tester har lagt grunden för hur pumpar nu modelleras i TRACE. Det har dock senare gjorts test 

som skiljer sig markant från hur denna pump fungerar i ett tvåfasflöde [6]. LOFT-kurvorna är 

baserade på pumpen som användes i Loss-Of-Fluid-Test som utfördes på en PWR-anläggning vid 

Idaho National Engineering Laboratory. Pumpkurvorna för Bingham och Westinghouse är 

baserade på tillverkarnas pumpar och det finns inte så mycket mer information angående dom. 

Pumpkurvorna för enfasflöde skiljer sig markant mellan de olika pumparna medan kurvorna för 

tvåfasflöde är mycket mer lika varandra. Det kan bero på att det oftast inte finns tvåfaskurvor att 

tillgå, så några av dom kan vara baserade på samma källor. Detta kan antyda att det är 

enfaskurvorna tillsammans med försvagningskurvorna som kommer spela den större rollen för 

skillnader i försvagning mellan dessa kurvor, då det inte skiljer så mycket mellan de fullt 

försvagade tvåfaskurvorna.  

Figur 7. Homologa pumpkurvor för Semiscale. Den vänstra är för enfas-flöde och den högra är för fullt 
försvagat tvåfas-flöde [14]. 
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 Försvagningskurvor 

Hur pumparna i TRACE beter sig vid olika ånghalter avgörs av hur försvagningskurvorna ser ut. 

Det finns två kurvor inbyggda i TRACE. Semiscale och LOFT, dessa syns i Figur 8 här nedan. 

Om man i TRACE väljer att använda antingen Semiscales eller LOFTs pumpkurvor är det dessa 

försvagningskurvor som kommer användas. När det gäller Bingham och Westinghouse kommer 

LOFTs försvagningskurvor att användas som standard, men det finns ett alternativ där man kan 

välja att mata in egna försvagningskurvor. 

Det är avsevärda skillnader mellan dessa två kurvor. Semiscale försvagas betydligt snabbare än 

vad LOFT gör och Semiscale kommer också att försvagas betydligt mer än vad LOFT gör då den 

har sitt max vid 1 medan LOFT har sitt max på ungefär 0,85.  

Figur 8. Försvagningskurvor som används i TRACE. Till vänster Semiscale och till höger LOFT [14]. 
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4 Metod 
Beskrivning av litteraturstudien och modelleringarna i TRACE. 

 Litteraturstudie 

Då det i dagsläget finns för lite data tillgängligt för att utföra bra modelleringar för de pumpar 

som finns på R3 utfördes en litteraturstudie för att undersöka om det finns data och tester för 

andra pumpar som kan användas som underlag för att modellera pumparna på R3. 

Litteraturstudien skulle dessutom leda till en ökad förståelse för vad det är som gör att pumparna 

försvagas vid ett tvåfasflöde.  

 Modellering i TRACE 

En förenklad modell av primärsystemet byggdes upp i TRACE för att testa hur olika pumpkurvor 

och andra parametrar påverkar uppfordringshöjden som pumpen levererar. Modellen byggdes 

upp i SNAP, som är ett grafiskt gränssnitt till TRACE, och bestod av en pumpkomponent och två 

break-komponenter i vardera ända av pumpkomponenten. Modellen kan ses i Figur 9 nedan. 

Pumpkomponenten bestod av tre celler och geometrin för pumpen, såsom volym och flödesarea, 

hämtades från en tidigare modell som gjorts över en testpump kallad BETHSY [7]. Den modellen 

var gjord i skala 1:100 medan de tester som dessa modelleringar valdes att jämföras mot var för 

en pump med en skala 1:5. Så med antagandet att pumparna var ungefär lika stora från början så 

skalades pumpen och volymsflödet i BETSHY-testet upp med en faktor 20. Pumpkomponenten 

konfigurerades med data från en pump kallad KWU, se Tabell 2. Denna pump valdes för att den 

antogs ha liknande egenskaper som pumparna på R3 och för att det fanns bra mätdata att jämföra 

mot, mer om detta finns i resultatavsnittet. 

Tabell 2. Data för KWU-pumpen som modelleringarna bygger på [8]. 

  

Volymflöde [m3/s] 0,2 

Uppfordringshöjd [m] 89,5 

Hydrauliskt vridmoment [Nm/kg m3] 257,3 

Varvtal [varv/min] 8480 

 

Figur 9. Bild över modellen i SNAP. 
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Break-komponenterna är randvillkor där bland annat tryck, temperatur och ånghalt kan ställas 

in. I denna modell fungerade dom som en förenkling av det övriga systemet. I den första break-

komponenten reglerades ånghalt och systemtryck in och i den andra break-komponenten 

reglerades trycket så att ett önskat volymflöde genom pumpen uppnåddes. Detta flöde måste 

hållas konstant för alla körningar för att inte pumpens beteende skulle förändras på grund av 

skillnader i flödet istället för ånghalt. Körningar gjordes för två olika flöden, 100 % av nominellt 

flöde samt 45 % av nominellt flöde. 

För varje modellering gjordes 20 körningar (betydligt fler krävdes för att få till rätt volymsflöde) 

med olika ånghalt, så ånghalten ändrades med intervaller om 5 % från 0 % till 100 %. För att få ut 

information om olika parametrar i det modellerade systemet användes APT-Plot som är ett 

program som hämtar information från TRACE och visar detta som en graf. De parametrar som 

uppmättes var massflöde och densitet för vätske-gasblandningen samt uppfordringshöjd. 

Massflödet och densiteten användes sedan för att beräkna volymsflödet genom pumpen. All data 

från körningarna sammanställdes sedan i ett Excel-dokument. 
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5 Resultat och analys 
Resultaten delas upp i två delar, dels resultaten från litteraturstudien som har legat till grund för 

hur modelleringarna har gjorts och vilka tester som modelleringarna skall jämföras mot samt 

resultaten från själva modelleringarna.  

 Litteraturstudie 

Anledningen till att pumpar försvagas vid ett tvåfasflöde beror på en mängd faktorer. Men dom 

två mest bidragande orsakerna verkar dels vara separering av vätske- och ångfas, fasseparering, 

samt att vätskan kommer att accelereras i relation till ångan. Vid väldigt låga ånghalter samlas 

små gasbubblor nära mitten av impellern, på sugsidan av bladen. När sedan ånghalten ökar så 

kommer dessa gasbubblor att sprida sig utåt och kommer till slut att blockera passagen mellan 

bladen, detta är fassepareringen. Detta leder till ett avbrott i flödet vilket påverkar pumpen väldigt 

negativt [9]. Förutom denna effekt så kommer hastigheten hos gasen att minska och hastigheten 

hos vätskan att öka när ånghalten höjs, detta för att bibehålla ett konstant massflöde. När 

hastigheten hos vätskan ökar vid utmynningen av pumpen kommer den tangentiella 

komponenten av den absoluta hastigheten att minska, vilket kommer att minska tryckökningen 

som pumpen ger [10]. 

Enligt flera tester så försvagas pumparna olika beroende på vilket tryck och vilken temperatur 

dom arbetar i [6], [11], [8]. Pumparna försvagas mindre då dom arbetar med högre tryck och 

temperatur. Ett av testen där tryckberoendet har undersökts kan ses i Figur 10.  

Detta kan förklaras med att det finns en kondensations effekt som gör att en del av ångan 

kondenserar inuti pumpen. Denna effekt blir större vid högre tryck och temperatur vilket gör att 

pumpförmågan kommer försvagas mindre [10]. Då trycket vid en LOCA sjunker mycket så kan 

detta vara en viktig del för att kunna modellera förloppet korrekt. 

I Creare-programmet visade det sig att pumpar med olika design uppvisar liknande beteende vid 

tvåfasflöde om deras specifika varvtal och enfaskarakteristik är liknande [5]. Det specifika 

varvtalet beräknas enligt ekvation (7) och det är en dimensionslös parameter. 

Figur 10. Effekt av ånghalt på uppfordringshöjd vid olika tryck. Testet är utfört på en pump kallad CE-
pump [6]. 
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𝑁𝑆 =

𝑁𝑄1/2

𝐻3/4
 (7) 

Där 𝑁𝑆 är det specifika varvtalet, N är varvtalet, Q är volymsflödet i m3/s och H är 

uppfordringshöjden i m2/s2. 

Det finns dock vissa osäkerheter kring om detta är det enda som är avgörande för en pumps 

beteende vid ett tvåfasflöde. Andra parametrar så som antalet blad, vinkel på bladen med mera 

kan också påverka [12]. Med ekvation (7) beräknades pumparna i R3 ha en specifik hastighet på 

0,400. 

I Figur 11 finns en sammanställning gjord över många av de tester som utförts på olika pumpar. 

Sammanställningen är gjord av NRC. 

Den pump som ligger närmast R3ans pumpar i specifik hastighet är KWU-pumpen med 0.392 

och testdata för denna pump finns publicerade [8]. Detta är dock en axiell pump medan de 

pumpar som finns på R3an är radiella. Det test som finns med en radiell pump är Semiscale men 

då skiljer sig den specifika hastigheten avsevärt åt. Semiscale har en specifik hastighet på 0,053. 

Andra pumpar som inte finns med i tabellen men som också kan vara intressanta, då de är två av 

de pumpar vars pumpkurvor finns inbyggda i TRACE, är LOFT och Westinghouse. LOFT har en 

specifik hastighet på 0,194 [5] och Westinghouse 0,304 [13]. I Tabell 3 visas en sammanställning 

av specifika hastigheten för dessa pumpar.  

Figur 11. Sammanställning av olika pumptester gjorda av NRC [6]. En något skarpare figur finns som 
bilaga. 
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Tabell 3. Sammanställning av specifik hastighet för några intressanta pumpar. 

Pump Specifik hastighet 

R3 0,400 

KWU 0,392 

Westinghouse 0,304 

Semiscale 0,053 

LOFT 0,194 

 

För pumparna på R3an finns det pumpkurvor för 4 av 8 regioner för enfasflöde. Kurvorna för 

HAN och HAD regionerna jämförs i Figur 12 mot de inbyggda pumpkurvorna i TRACE samt mot 

data för KWU-pumpen. Data för KWU-pumpen kommer från en tidigare modell gjord i RELAP5, 

som är en föregångare till TRACE, och indatan till denna modell för pumpen kommer från KWU. 

I HAN-regionen är kurvorna rätt så likvärdiga men dom kurvor som mest liknar R3an är KWU 

och de inbyggda Westinghousekurvorna. När man kommer in i HAD-regionen så börjar det dock 

att skilja en del. Här är det KWU-pumpen följt av Westinghusekurvorna som närmast efterliknar 

pumparna i R3an. Dessa två sticker ut som betydligt mer lika R3ans kurvor än resten av kurvorna. 
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Figur 12. Sammanställning av pumpkurvor för enfasflöde för R3ans pumpar, inbyggda pumpkurvor i 
TRACE samt för KWU-pumpen. HAN kurvorna är de som ligger till höger om y-axeln, medan HAD är de 
som ligger till vänster om y-axeln. 
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I Figur 13 jämförs kurvorna i HVN-regionen. 

I HVN-regionen liknar också kurvorna varandra mycket. KWU-kurvan har exakt samma värden 

som R3ans kurva. Att kurvorna skulle vara exakt likadana i varje punkt känns inte särskilt 

sannolikt, men då ursprunget för både R3ans och KWUns kurvor är något oklart är det svår att 

dra någon slutsats varför dom är exakt likadana. Westinghouse är den kurva som näst efter KWU 

är mest lik den för R3an. 

Den sista region där det finns data för R3ans pumpar är HVD-regionen och i Figur 14 jämförs 

kurvorna i denna region.  

I HVD-regionen är det lite större skillnad mellan kurvorna men återigen är det KWU-pumpen 

som mest efterliknar R3ans pumpkurva och Westinghouse är näst bäst. 
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Figur 13. Sammanställning av pumpkurvor för HVN-regionen för enfasflöde för R3ans pumpar, de 
inbyggda pumpkurvorna i TRACE samt KWU-pumpen. 

Figur 14. Sammanställning av pumpkurvor för HVD-regionen för enfasflöde för R3ans pumpar, de 
inbyggda pumpkurvorna i TRACE samt KWU-pumpen. 
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Med antagandet att pumpar med liknande enfas-karakteristik och specifik hastighet kommer 

uppvisa liknande beteende vid tvåfasflöde så får KWU-pumpen ses som en bra kandidat för 

modellering av R3ans pumpar. Westinghouse pumpens specifika hastighet stämmer sämre 

överens med R3ans men ligger ändå relativt nära. En annan sak som talar för Westinghouse är 

att de har tillverkat pumparna på R3 så dessa kurvor kan också vara en bra kandidat till att 

användas för att modellera pumparna.  

Det finns tester utförda på två nerskalade modeller av KWU-pumpen, skala 1:4 och 1:5. Det har 

gjorts två olika tester med KWU-pumparna, ett där man jämför de två skalmodellerna med några 

andra pumpar samt ett där man testar hur pumpen påverkas av olika systemtryck. I Figur 15 syns 

det första testet mellan KWU-pumparna och som jämförelse har man tagit med en pump kallad 

CE, som är en ”mixed flow” pump, och Semiscale-pumpen. 

En slutsats som drogs från dessa tester var att skalning inte medför någon större skillnad för hur 

stor uppfordringshöjd som uppnås. Man ser även att Semiscale skiljer sig avsevärt i beteende 

jämfört med de övriga pumparna. Den har redan vid en ånghalt på 30 % bara en tiondel så stort 

huvud som normalt. De övriga pumparna klarar däremot att behålla ett relativt högt huvud 

mycket längre och når inte sin lägsta punkt förrän runt 70 % - 80 % ånghalt [8]. I Figur 16 syns 

det andra testet där man har testat pumpen vid fyra olika tryck. 

Figur 15. Tester gjorda med KWU-pumpen. Två olika storlekar av den testas mot varandra (150 mm och 
200 mm) och också mot CE-pumpen samt Semiscale [8]. Testerna är utförda vid nominellt flöde. 
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I Figur 16 kan man på samma sätt som i Figur 10 se hur systemtrycket påverkar 

uppfordringshöjden. Med sjunkande tryck så försvagas också uppfordringshöjden kraftigare, 

man kan också se att det börjar försvagas tidigare vid lägre tryck. Man skulle kunna anta att vid 

ett tillräckligt lågt tryck kommer man få en kurva som liknar den man ser för Semiscale i Figur 

15. Anledningen till att kurvorna för samma tryck (70 och 69 bar) skiljer sig mellan Figur 15 och 

Figur 16 beror på att testerna är utförda vid olika volymsflöden. Det första testet är utfört vid 

nominellt flöde medan det andra testet är utfört vid 45 % av nominellt flöde. 

 Modelleringar 
Modelleringarna har utförts under samma förutsättningar som rådde vid de olika testerna för 

KWU-pumpen. Detta dels på grund av att det kan antas att KWU-pumpen har liknande 

tvåfaskarakteristik som R3ans pumpar samt att det finns bra data att jämföra mot i de testerna.  

Figur 17 visar modelleringar gjorda med KWU, LOFT och Westinghouse.  

Figur 16. Test av KWU-pumpen vid olika tryck och ett volymsflöde som är 45 % av nominellt flöde [8]. 

Figur 17. Pumpförmåga för tre olika pumpkurvor, LOFT, Westinghouse och KWU. Jämförelse görs mot 
KWU kurvan från Figur 15. Tester gjorda med KWU-pumpen. Två olika storlekar av den testas mot 
varandra (150 mm och 200 mm) och också mot CE-pumpen samt Semiscale . Testerna är utförda vid 
nominellt flöde. Testerna är gjorda vid nominellt flöde. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

N
o

rm
al

is
er

ad
 u

p
p

fo
rd

ri
n

gs
h

ö
jd

 
h

=H
/H

R

Ånghalt

Jämförelse KWU

Westinghouse

KWU

LOFT



 18   
 

Man ser att kurvorna inte skiljer sig särskilt mycket från varandra och speciellt LOFT och 

Westinghouse kurvor är mycket lika varandra. Detta kan förklaras med att dom använder samma 

försvagnings multiplier och att vid nominellt flöde så är även pumpkurvorna mycket lika 

varandra. Om man skall jämföra mot KWU-testet i Figur 15 så matchar LOFT och Westinghouse 

något bättre då dom går lite lägre och inte har en lika platt botten på kurvorna. Men alla tre 

matchar utseendet på kurvan rätt bra. 

För att se hur väl pumparna kan modelleras vid ett lägre flöde gjordes tester vid 45 % av nominellt 

flöde och 69 bar, samma förhållanden som gäller i Figur 16. Resultatet syns i Figur 18.  

Vid det lägre flödet i Figur 18 är det större skillnad mellan kurvorna. Detta beror antagligen på att 

pumpkurvorna skiljer sig mer åt nu än vid nominellt flöde. Dock så underskattas pumpförmågan 

av båda kurvorna om man jämför med kurvan för KWU-testerna i Figur 16. Den som minst 

underskattar pumpförmågan är KWU-pumpen. 

För att se hur pumpen i modellen reagerar på olika tryck så testades modellen vid två olika tryck, 

se Figur 19.  

Figur 19. Pumpförmåga för Westinghouse pumpkurvor vid 69 och 20 bar och 45 % av nominellt flöde. 
Jämförelse görs mot kurvan vid 20 bar i Figur 16. 

Figur 18. Pumpförmåga för Westinghouse och KWUs pumpkurvor vid 69 bar och ett flöde på 45 % av 
nominellt flöde. Jämförelse görs mot kurvan vid 69 bar i Figur 16. 
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Kurvorna för 69 respektive 20 bar är som synes helt identiska. TRACE klarar därmed inte av att 

modellera det fenomen som påvisats i Figur 10 och Figur 16, att ett minskat tryck kommer 

förvärra försvagningen av pumpen på grund av att kondensationseffekten minskar i pumpen. 

Tester gjordes för två av pumpkurvorna (Westinghouse och LOFT) och dom visade samma 

resultat. För att få en så bra modell som möjligt hade det varit önskvärt att TRACE kunnat 

modellera detta.  

Om man jämför kurvorna med testerna utförda på KWU-pumpen vid 45 % av nominellt flöde, i 

Figur 16, så är dom rätt lika den som gäller för just 20 bar. Det är kurvan för 69 bar som skulle 

behöva vara betydligt mindre försvagad för att passa med KWU-testerna. 

Då inte trycket verkar påverka pumpförsvagningen i TRACE kan en annan lösning behövas för att 

kunna modellera vid de låga tryck som råder vid en LOCA. Ett sätt att göra detta på kan vara att 

använda den försvagningskurva som hör ihop med de inbyggda Semiscale-kurvorna. Det borde 

resultera i betydligt tidigare försvagning samt att det kommer att ge en kraftigare försvagning. I 

Figur 20 nedan syns resultatet av en modellering med Westinghouse inbyggda kurvor kombinerat 

med Semiscales försvagningskurva.  

Som väntat försvagas pumpförmågan med denna kurva betydligt tidigare än dom andra och den 

försvagas dessutom något mer. Om man jämför med kurvan från KWU-testet i Figur 16 så 

försvagas den betydligt tidigare och den försvagas ungefär lika mycket som KWU-pumpen vid 20 

bar. Då trycket vid en LOCA kommer att sjunka betydligt lägre än 20 bar och den trend man kan 

skönja för KWU-pumpen i Figur 16 är att den försvagas tidigare och mer ju lägre trycket blir. Så 

för att få en bättre modell vid låga tryck kan denna kombination av pumpkurvor och 

försvagingskurva passa bra att använda.  

Figur 20. Pumpförmåga för kombinationen av Westinghouse pumpkurva och Semiscales 
försvagningskurva vid ett tryck på 20 bar vid 45 % av nominellt flöde. Jämförelse görs mot kurvan vid 20 
bar i Figur 16. 
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6 Diskussion 
Modelleringen vid 70 bar och nominellt flöde stämde väl överens med dom tester som fanns för 

KWU-pumpen. Men när flödet ändrades till 45 % av nominellt flöde stämde kurvan för 69 bar 

betydligt sämre med testerna. Detta beror högst troligt på att pumpkurvorna matchar sämre vid 

detta flöde än vid nominellt flöde. På grund av att TRACE inte kan modellera det faktum att 

pumparna försvagas kraftigare vid minskat tryck och minskad temperatur kan en pumpkurva som 

försvagas kraftigare behöva användas. Denna kommer då inte matcha särskilt väl vid de högre 

trycken, å andra sidan sjunker trycket snabbt vid en LOCA så det kan vara en kompromiss man 

får göra för att inte överskatta pumpförmågan i ett senare skede. 

På grund av avsaknaden av data för pumparna vid R3an är det väldigt svår att exakt veta hur dom 

kommer försvagas när dom utsätts för ett tvåfasflöde. Det finns även i allmänhet lite data för 

tvåfasflöde för andra pumpar också, vilket gör att det finns en stor osäkerheten om pumparna 

modelleras rätt även med de rekommendationer som ges i detta arbete.  

Det finns indikationer på att pumpar som har liknande enfaskarakteristik och specifik hastighet 

kommer att bete sig liknande vid ett tvåfasflöde men det är inte något som är helt fastställt. Om 

det antagandet inte skulle visa sig stämma så är det väldigt svårt att veta hur pumparna skall 

modelleras eftersom att det inte finns någon information om tvåfasförsvagning för pumparna på 

R3an. Det bästa man kan göra vid en sådan situation är att anta att dom inbyggda 

Westinghousekurvorna gäller även för R3ans pumpar, då dom är tillverkade av Westinghouse. 

Alternativt, om man vill vara konservativ, att använda Semiscalekurvorna som försvagas betydligt 

kraftigare. 
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7 Slutsats 
Vid jämförelse av pumpkurvorna för enfasflöde var det KWU-pumpen som bäst stämde överens 

med pumparna på R3an, även Westinghouse inbyggda kurvor överensstämde hyfsat väl. Vad 

gäller den specifika hastigheten ligger KWU-pumpen närmast, näst närmast i specifik hastighet 

låg Westinghouse-pumpen. Om antagandet att pumpar med liknande enfaskarakteristik och 

specifik hastighet beter sig liknande vid ett tvåfasflöde stämmer så skulle KWU-pumpen vara den 

bästa för att modellera R3ans pumpar. Det är dock svårt att säga hur säkert detta antagande är. 

Om man ser till dom modelleringar som gjordes med KWUs och Westinhouse kurvor så ger dom 

ungefär samma resultat. Men då KWU-pumpen är mer lik vid enfasflöde borde den passa bäst för 

att modellera R3ans pumpar. 

Vid lågt systemtryck, som det är vid en LOCA, kommer antagligen pumpen att försvagas betydligt 

mer än vad som TRACE modellerar med både KWU och Westinghouse pumpkurvor. Så för att 

inte överskatta pumpförmågan kan en lösning vara att antingen använda Semiscalekurvorna eller 

att man använder en kombination av Westinghouse eller KWUs pumpkurvor tillsammans med 

försvagningskurvan från Semiscale. Fördelen med att kombinera pumpkurvorna med en annan 

försvagningskurva är att man bibehåller det som är lika mellan pumpkurvorna och pumparna på 

R3 samtidigt som man kan öka försvagningen med Semiscales försvagningskurvor och därmed 

försöka att undvika att överskatta pumpförmågan. 

Den rekommendation som kan ges är alltså att använda kurvorna från KWU-pumpen, alternativt 

Westinghouse kurvorna, vid ett normalt systemtryck. För att inte överskatta pumpförmågan vid 

låga tryck så bör antingen en kombination av KWU eller Westinghouse pumpkurvor och 

Semiscales försvagningskurva användas, alternativt att Semiscale används för både pumpkurvor 

och försvagningskurva.  
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9 Bilagsförteckning 
Bilaga 1. Pumpkurvor som finns inbyggda i TRACE 

Bilaga 2. Sammanställning av pumptester  
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Bilaga 1. Pumpkurvor som finns inbyggda i TRACE 

Pumpkurvor LOFT. 

Pumpkurvor Bingham 
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Pumpkurvor Westinghouse. 
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Bilaga 2. Sammanställning av pumptester 


