I tidskriften Electrical Power International blev Forsmark vald till
varldens basta kraftverk 1993.
Anlaggningen h6r till dem med
h6gst tillganglighet i varlden och
driftkostnaden tillh6r de lagsta i
Sverige.
1972 tog manf6rsta spadtaget.
1980, 1981 och 1985 k6rdes de tre
reaktorerna igang. I dag producerar man tillrackligt med el f6r att
tacka Stockholms, G6tebotgs och
Malm6s behov.
Anders Bengtsson ar systemingenjar pi 3:ans reaktor. Under drygt ett
halvir har han haft tata kontakter
med Cactus Automation far att
installera ett matdatorsystem.
Vad gor Cactus-systemet?
-Systemet
har tva arbetsuppgifter: Den forsta ar att samla in signaler fran processen. Bland annat
registrerar systemet matvarden i
samband med stomingar. Da mater
vi tryck, temperatur, ventillagen
och del annat precis fore och efter
en stoming.
Med hjalp av uppgiftema kan vi
analysera och forebygga orsakema
till stomingen.

"Samarbetetbar fungerat mycketbra, trots en sndl tidplan. Vi lade en order i december 1993ocb instaUeradesystemeti juni. Vet iir en synnerligenkort tidfor ett sdpass
komplicerat system"
Och den andra arbetsuppgiften?
-Den
andra funktionen ar att halla koll pa ventiler. Och da pratar vi
inte om att ta reda pa om de ar
stangda eller 6ppna. Alia in- och
utlopp i reaktorinneslutningen har
s k skalventiler. Vi mater dem kontinuerligt f6r att kontrollera att ventilerna sakerhetsmassigt hailer tillrackligt h6g kvalitet: kondition och
ratt installning.
Vi kan snabbt avlasa om nagon
ventil hailer pa att tappa orken och

kan dessutom halla en liingre livsliingd genom ett konditionsbaserat
underhall.
Vad bestar Cactus-systemet

av?

-Tre
arbetsstationer HP 9000, tio
insamlingssystem HP 3852, tva
X-terminaler, diverse fargskrivare
och en del annan kringutrustning.
En arbetsstation star i kontrollrummet, en pa min avdelning och en
star i ett terminalrum som datorunderhallsavdelningen
har. Stationema ar kopplade i natverk.

Tidskriften Electrical Power International utsdg Forsmark till viirldens biista kraftverk 1993. Cactus-systemet samlar in signafer frdn olika delar i processen. Man kan dels analysera hiindelser i samband med storningar, dels kontrollera aft ventiferna till
reaktorinneslutningen siikerhetsmiissigt hdller tillriickligt hog kvalitet.

Finns det nagra sarskilda krav
pa utrustningen
i en karnkraftsanliiggning?
-Kraven
beror pa vilken uppgift
utrustningen ska ha i processen. I
detta fall har till exempel sarskilda
krav stallts pa att alla analoga insignaler ska ha isolationsfbrstarkare
fbr att inte riskera att signalema
sprids ut i processen och ger UPPhov till stbmingar.
Finns

det planer

pa nya deIar

systernet?
-Vi

har redan

bestiillt

en utok-

i

ning av systemet. Tillaggsfunktionen bestar av ytterligare en
arbetsstation som utfbr en avancerad matematisk berakning fbr tillstandskontroll av reaktorharden.
Aven fbr den har delen tar vi hjalp
av Cactus.
Cactus ar mest kanda for sina
VA -anlaggningar .Varfor valde
ni Cactus som leverantor?
-Vi
granskade fbrutsattningslbst
olika leverantbrer och deras system och valde till slut Cactus. Det
var en fraga om pris, prestanda och

anvandalVanlighet tillsammans med
fortroende for produktema och
leverantoren.
Nigra sprickor
-Samarbetet

i samarbetet?
bar fungerat myck -

et bra, trots snal tidplan.
order i december 1992
lerade systemet i juni.
synnerligen kort tid for

Vi lade en
ocb instalDet ar en
ett sa pass

komplicerat system.
Vi ar nojda med Cactus som
leverantor.

