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The simulations of this Master’s thesis have been done with the APROS simulation 
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1 JOHDANTO 

Paineakkuja käytetään teollisuudessa mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Ne voivat toimia 

jousituksen osina, pumppujen kuorman tasaajina tai suojata putkistoja paineiskuilta. 

Ydinvoimalaitoksissa ne toimivat passiivisena lisävesijärjestelmänä, joka vapauttaa 

nesteensä suuren primääripiirin vuodon aikana ennen kuin lisävesipumput ehtivät reagoida 

tilanteeseen. Rakenteellisesti ydinvoimalaitoksen paineakku on varsin yksinkertainen, 

koostuen nesteen ja ponnekaasun sisältävästä painesäiliöstä sekä murtolevystä. VVER-440 

laitoksessa ponnekaasuna toimii typpi ja neste on booripitoista vettä. Paineakut ovat 

lämmitettyjä, millä pyritään estämään kylmän veden purkautuessa syntyvä reaktorin 

painesäiliön haurasmurtumavaara. 

 

Pactel-laitteisto on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sijaitseva VVER-440 

laitoksen koelaitteisto. Se käsittää sähkölämmitteisen sydämen, paineistimen, kaksi 

paineakkua sekä kolme kiertopiiriä niihin kuuluvine komponentteineen. Toisin kuin 

VVER-laitoksessa, Pactelin paineakut eivät ole lämmitettyjä /1/. Tämän työn aihe sai 

alkunsa kun VTT:ssa kehitetyllä Pactel-laitteiston APROS-mallilla ajettiin simulaatio, 

jossa paineakkujen annettiin purkautua. Tämän kokeen tuloksissa havaittiin purkauksen 

aikana selittämätöntä paineenvaihtelua.  

 

Tämän työn luvussa 2 on käsitelty 6-yhtälömallia, faasien välistä lämmönsiirtoa sekä 

mallinnuksessa käytettyjä komponentteja. Luku kolme kertoo, miten diplomityö aloitettiin 

siirtämällä Pactel-mallin paineakkukomponentti omaan malliinsa ja ajamalla sillä 

koesarjoja, jotka testasivat eri minimi-iteraatiomäärien ja erilaisten alkulämpötilojen 

vaikutuksia painekäyttäytymiseen. Nopeasti havaittiin, ettei iterointien lisäämisellä ollut 

vaikutusta ilmiöön eikä näitä tuloksia tässä työssä esitetä. Eri lämpötiloista lähteneiden 

simulaatioiden tuloksien pohjalta VTT:n erikoistutkija ja diplomityön ohjaaja Markku 

Hänninen kehitti useita muunneltuja APROSin ajotiedostoja, joita vertailtiin alkuperäiseen 

versioon 5.06. Sisäisistä kehitysversioista viimeisintä on vertailtu versioon 5.06 tämän työn 

kappaleesta 3.2. Samasta kappaleesta löytyvät myös vertailu Impam-projektin testistä 

numero 2.1 saatuun purkausmassavirtaan ja painekäyttäytymiseen. 
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Luku 4 sisältää isotermisen ja isentrooppisen analyyttisen mallin rakentamisen käyttäen 

ainoastaan APROSin boundary-moduuleja, joiden avulla pystytään algebrallisesti 

mallintamaan muuttuvia reunaehtoja. Näiden mallien tarkoituksena on selvittää miten 

hyvin ne pystyisivät korvaamaan laskennassa olevan paineakkukomponentin, mikäli se 

ajautuisi ylitse pääsemättömiin vaikeuksiin jossain matalan lämpötilan laskennan 

tapauksessa. 

 

Luvussa 5 analyyttiset paineakkumallit on siirretty kokonaisen Pactel-mallin osiksi ja 

niiden purkamaa massavirtaa on vertailu eri APROSin kehitysversioiden antamiin 

tuloksiin. Luku pitää sisällään myös tarkastelun minne purkautunut vesi kulkeutuu ylä- ja 

alatilaan liitetyistä ECC-yhteistä. Luku 6 tarkastelee voiko saatuja tuloksia yleistää 

koskemaan myös Loviisan VVER-laitoksen simulointeja. 
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2 APROS-TERMOHYDRAULIIKKAOHJELMISTO 

APROS on VTT:n ja Fortumin yhdessä kehittämä simulaatio-ohjelmisto, jota käytetään 

esimerkiksi ydin- ja konventionaalisissa voimalaitoksissa sekä paperiteollisuudessa. Sen 

perustana ovat virtaustekniikan, lämmönsiirron, termodynamiikan, reaktorifysiikan ja 

säätötekniikan perusdifferentiaaliyhtälöt sekä empiiriset korrelaatiot. APROSin käyttö 

tapahtuu sen graafisella käyttöliittymällä Gradesilla, jossa komponenttien mallintaminen 

tapahtuu valitsemalla niiden graafiset symbolit työtasolle paleteista ja antamalla tarvittavat 

arvot. Ohjelmointi ei yleensä ole tarpeen APROSia ja Gradesia käytettäessä, joskin tarpeen 

vaatiessa ulkoisten moduulien liittäminen onnistuu annetuin työkaluin helposti.  

 

Työssä on käytetty APROS-ohjelmiston versioita 5.06 sekä sen kehitysversiota, jota on 

kehitetty tämän diplomityön tekovaiheessa ajettujen simulaatioiden perusteella. Tätä 

kirjoittaessa viimeisin virallinen asiakkaille jaettu versio on 5.05, joten tämän työn tuloksia 

ei voida yleistää koskemaan APROSin kaupallisia versioita. 

 
2.1 6-yhtälömalli 

APROSin sisältämät kolme termohydraulista mallia ovat homogeeninen, 5-yhtälö- ja 6-

yhtälömalli. Näistä viimeisin ratkaisee numeerisesti massa- (yhtälö 1), liikemäärä- (yhtälö 

2) sekä energiayhtälöt (yhtälö 3) erikseen sekä neste- että kaasufaasille. /2/ 
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Yllä olevilla yhtälöillä saadaan paineen ja entalpian ratkaisut veden ja höyryn seokselle. 6-

yhtälömallissa kaasufaasi voi pitää sisällään myös nesteeseen liukenematonta 

kondensoitumatonta kaasua, jonka oletetaan muodostavan höyryn kanssa homogeenisen 

seoksen. Tämän kaasuseoksen kaasuilla oletetaan oleva yhteinen lämpötila ja nopeus. 

Kaasun tiheys saadaan seuraavasta kondensoitumattoman kaasun massataseyhtälöstä. /2/ 
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( ) ( )

0
z

uρα

t

ρα gngng =
∂

∂
+

∂
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  (4) 

 

Kondensoitumattoman kaasun energiatase on esitetty yhtälössä 5. Kaasuseoksen entalpia 

hg on saatu yhtälöstä 3, ja ratkaistavat suureet ovat seoskaasujen entapiat hn ja hs. 

 

 ssnngg hρhρhρ +=   (5) 

 

Tässä yhtälössä kondensoitumattoman kaasun entalpia hn on summa edellisen 

ratkaisukierroksen ratkaisusta sekä vakiopaineisen ominaislämpökapasiteetin tulosta. 

 

 ( )oldgnp,oldn,n TTchh −+=    (6) 

 

Höyryn entalpia on vastaavasti sen edellisen kierroksen ratkaisun, ominais-

lämpökapasiteetin ja lämpötilan funktio. Yhtälöissä 6 ja 7 esiintyvä kaasun lämpötila Tg on 

iteroitava suure. 

 

 ( )oldgsp,olds,s TTchh −+=   (7) 

 

Yllä olevien yhtälöiden ratkaisuissa on kuitenkin muistettava, että vakiopaineiset ominais-

lämpökapasiteetit ovat itsekin iteroitavia lämpötilan funktioita. 

 

 ( )gnp,np, Tcc =   (8) 

 

 ( )gsp,sp, Tcc =   (9) 

 

APROS käyttää yhtälöiden 1, 2 ja 3 ratkaisussa 1-dimensioista limitetyn hilan menetelmää 

(staggered grid) laskenta-alueen jakamiseen osiin. Tässä menetelmässä tilasuureet 

lasketaan keskiarvoitettuina hilan keskipisteessä ja virtaukseen liittyvät suureet hilakoppien 

reunoilla. Menetelmän hilajako on esitetty kuvassa 1, jossa hilan koppipiste on esitetty 

harmaana ympyränä ja haarojen rajat on merkitty katkoviivoilla. /2/, /3/ 
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Kuva 1.  Yksiulotteinen hila limitetyn hilan menetelmällä jaoteltuna. 

 

Laskentakopin keskipisteessä laskettavia tilasuureita ovat esimerkiksi paine ja entalpiat ja 

reunapisteissä laskettavia virtaukseen liittyviä suureita ovat faasien nopeudet. Laskennan 

aikana APROS ratkaisee vuoronperään iteratiivisesti paineen, aukko-osuuden ja 

faasientalpioiden lineaarisia yhtälöryhmiä kunnes massataseesta laskettu molempien 

faasien virhe on konvergoitunut. /2/, /3/ 

 

2.2 Faasien välinen lämmönsiirto 

APROS laskee lämmönsiirron erikseen sekä kaasusta että nesteestä rajapintaan, jonka 

oletetaan olevan kylläisessä tilassa. Lämpövirrat tilavuutta kohden lasketaan faasien 

välisten lämmönsiirtokertoimien sekä entalpioiden avulla. /2/ 

 

 ( )satl,lilil hhKQ −−=  (10) 

 

 ( )sats,sigig hhKQ −−=  (11) 

 

Kuva 2. Faasien rajapinta. 

 

Neste Kaasu 

ilQ
 

igQ  

Rajapinta 

I  J K 

IJ  JK 
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Faasien välillä siirtyvä massavirta ratkaistaan muodostamalla energiatase kuvassa 2 

esitetylle rajapinnalle. 

 

 
satl,sats,

igil
lg hh

QQ
ΓΓΓ

−
−−

=−==  (12) 

 

 

2.2.1  Lämmönsiirto kaasun ja rajapinnan välillä 

Kaasun ja rajapinnan välisen lämmönsiirron laskentaan käytetään Lee-Ryley:n 

korrelaatiota sekä tulistetulle että alijäähtyneellä höyrylle. Yhtälöt näille kahdelle 

tapaukselle ovat erilaiset, sillä alijäähtyneen kaasun tapauksessa muodostuvat 

tiivistyspisarat vahvistavat lämmönsiirtoa. Kummassakin yhtälössä on nähtävissä kaasun 

tilavuusosuudesta riippuvat termit, joiden tarkoituksena on kaasufaasin hävitessä alentaa 

lämmönsiirtotermi nollaan. Mikäli kaasuseoksessa on kondensoitumatonta kaasua, 

lämmönsiirtokerrointa alennetaan sen mooliosuutta vastaava määrä. /2/ 

 
Kun kaasuseoksen entalpia ylittää tai on yhtäsuuri kylläisen entalpian kanssa, laskenta 

suoritetaan yhtälöllä 13. Muussa tapauksessa käytetään yhtälöä numero 14. 
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Yhtälöissä 13 ja 14 esiintyvä termi A on: 
  

 
( ) ( )

ps
2

0,33
g

0,5
dg

cδ

Pr0,57Re4λα16
A

+−
=  

 
 
2.2.2 Lämmönsiirto nesteen ja rajapinnan välillä 

Kun nesteen entalpia on kylläistä entalpiaa korkeampi, lämmönsiirto on höyrystymisestä 

johtuen erittäin voimakasta. Tällöin lämmönsiirtokerroin ratkaistaan yhtälöllä: 
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ll

2
l
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l

4,5α8

il Prη

uρe101,2
K

⋅
=  (15) 

 

Kondensoitumista tapahtuu kun veden entalpia on alle kylläisen entalpian. Tällöin 

käytettävä lämmönsiirtoyhtälö riippuu virtausolosuhteista. Laskentamenetelmän valintaan 

vaikuttavia virtauksen ominaisuuksia ovat kerrostumisaste (stratification) sekä mahdolliset 

kaasun mukana olevat nestepartikkelit (entrainment). Yhtälössä 16 oleva fn on 

korrelaatiokerroin lauhtumattomalle kaasulle. 

 

 ( )( ){ }eil,neil,sil,nil EKKR1RKfK +−+=  (16) 

 
Olosuhteille joissa tapahtuu kondensaatiota, mutta joissa ei ole kaasun mukana liikkuvia 

nestepartikkeleita, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti joko Shahin tai Chenin korrelaatioita. 

Lauhtumattoman kaasun korjauskerroin lasketaan Vierow & Schrock:n korrelaatioilla, 

jotka ovat luettavissa muun muassa VTT:n projektiraportista The constitutive equations for 

the APROS 6-equation model,  jonka jakelu on rajoitettu APROS-asiakkaille. /2/ 

 
 

2.3 Mallinnuksessa käytetyt komponentit 

Mallin rakentamisessa käytetyt komponentit voidaan karkeasti jaotella reunaehto-, 

prosessi-, mittaus- ja säätökomponentteihin sekä arvojensiirtokomponentteihin. Kaikkia 

esiteltyjä komponentteja ei ole käytetty luvuissa 3 ja 4 käytetyissä erillismalleissa, sillä 

näiden osioiden simulaatiot kuvaavat akun purkautumista lähes tyhjäksi asti. Kappaleessa 

5 sen sijaan paineakku on osa kokonaista primääripiiriä ja siitä vuotoa tulee rajoittaa. 

Rajoituksen tarve johtuu siitä, että VVER-440 -laitosta kuvaavan Pactel-laitteiston 

paineakut on skaalattu yhteneviksi esikuvaansa nähden ainoastaan kaasutilavuudeltaan. 

Tilanteessa jossa tällaista akkua mallinnetaan APROSilla, tulee malliin rakentaa 

säätöjärjestely, joka sulkee vuodon, kun oikeata vastaava vesimäärä on purkautunut 

primääripiiriin. Tällainen säädinjärjestely oli rakennettu jo alkuperäiseen VTT:llä 

kehitettyyn Pactelin APROS-malliin ja sitä käytettiin tässä työssä vain hieman 

muunneltuna. 
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Kuva 3. Mallinnuksessa käytetyt komponentit. 

 
Reunaehtokomponenteilla (boundary condition) suoritetaan aritmeettisia toimituksia. Ne 

mahdollistavat arvojen summa-, erotus-, kerto- ja osamäärälaskut sekä 

potenssiinkorotukset. Tämän ryhmän komponenteilla voidaan myös asettaa haluttuja 

arvoja ajan funktioina tai integroida arvoja yli simulaatioajan. Laskentakomponenteista 

voidaan ratkaistu suure sijoittaa muihin simulaation komponentteihin. Kuvassa 3 esitellyt 

reunaehtomoduulit on lueteltu seuraavassa. /4/ 

 
1. Sum function  -moduuli mahdollistaa arvojen laskemisen yhteen. 

2. Product function -moduulilla voidaan kertoa arvoja keskenään. 

3. Sum of products -moduulilla voidaan kertoa annettuja arvoja vakiokertoimilla ja 

korottaa näitä haluttuihin potensseihin. Tätä moduulia voidaan käyttää myös 

osamäärän laskemiseen. 

4. General product -moduuli vastaa pitkälti product function -moduulia, mutta se 

mahdollistaa myös potensseihin korottamisen. Tässä työssä tätä komponenttia on 

käytetty lähinnä potenssikorotukseen ja negatiivisen potenssin avulla myös 

osamäärän laskemiseen. 

5. Time integral -moduulilla voidaan integroida haluttuja arvoja ajan yli. Tässä työssä 

tätä komponenttia käytetään laskemaan paineakuista vuotanutta massaa. 

6. Table function -moduuli mahdollistaa ennalta määriteltyjen arvojen syöttämisen 

komponenttiin, kun ennalta määritellyt ehdot täyttyvät. Tässä työssä tätä 
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komponenttia käytettiin massavirran määräämiseen Experiment control -moduulilta 

saadun simulaatioajan perusteella. 

 

Prosessikomponentit ovat simulaatiomallinnuksen perusrakenteita, jotka kuvaavat fyysisiä 

komponentteja kuten putkia, säiliöitä tai venttiileitä. Näille komponenteille annetaan ennen 

simulointia alkutila sekä joukko suureita jotka vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. 

Tällaisia ovat esimerkiksi putken tapauksessa: pituus, halkaisija, karheus sekä mahdollinen 

kertavastus. Pistekomponentteihin tulee lisäksi määritellä mitä laskentamenetelmää niiden 

kohdalla käytetään. Esimerkiksi jos kahteen erilliseen pisteeseen määritellään käytettäväksi 

6-yhtälömallia, APROS ymmärtää, että sen tulee laskea niiden välillä oleva putki juuri tällä 

laskentamallilla ja jakaa systeemin 6-yhtälömallin hilakoppeihin. Kuvassa 3 esitellyt 

prosessikomponentit ovat: 

 

7. Accumulator eli paineakku. 

8. Pipe eli putki, jolle määritellään halkaisija, pituus sekä esimerkiksi kertavastukset 

ja karheus. 

9. Shut-off valvea eli sulkuventtiiliä käytetään tässä työssä vuodon pysäyttämiseen 

kun pinnankorkeutta tarkkailevat komponentit ovat huomanneet pinnan laskeneen 

tasolle, joka vastaisi VVER-440 -laitteistossa paineakun tyhjentymistä. 

10. Point eli piste on komponentti, jota käytetään yhdistämään muita komponentteja. 

Sille voidaan määritellä muun muassa fyysinen sijaintikorkeus, paine ja lämpötila 

tai niitä vastaavat entalpiat. Tätä komponenttia on käytetty tässä työssä myös 

painereunaehdon toteuttamiseen. 

 

Mittaus- ja säätökomponentit sisältävät joukon erilaisia mittauskomponentteja erilaisiin 

kohteisiin. Säätökomponenteista taas löytyy erilaisia säätimiä laitteille, jotka 

mahdollistavat eritasoisia vuorovaikutusmahdollisuuksia toisten komponenttien kanssa. 

Kuvassa 3 esitellyt mittaus- ja säätökomponentit ovat: 

 

11. Measurement eli mittauskomponentilla voidaan tarkastella valitun komponentin 

arvoa. Tämän työn analyyttisissä malleissa se tarkkailee sen raja-arvo -moduulin 

arvoa, joka laskee paineakun pinnankorkeutta. Alkuperäisessä VTT:llä 

kehitetetyssä Pactel-mallissa tämän komponentin tilalla on level measurement -

komponentti, joka tarkkailee pinnankorkeutta suoraan paineakusta. 
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12. Limit value checker -komponentti tarkkailee sille saapuvaa analogisignaalia ja 

lähettää eteenpäin binäärisignaalin, kun määritelty raja ylittyy. 

13. Flip-flop eli keinukytkin muistaa viimeksi muuttuneen signaalin arvon. Toimii 

binäärisesti. 

14. Device control shut sulkee tai aukaisee venttiilin sille saapuvien arvojen niin 

määrätessä. Tämä komponentti palauttaa tarvittaessa tiedon tilastaan. 

15. Analog signal. Käytetään analogisen signaalin välityksessä. 

16. Binary signal. Käytetään binäärisen signaalin välityksessä. 

 

Mallinnuksen ohjauskomponentit määräävät perustavanlaatuiset raja-arvot ja 

tallennuskriteerit simulaatiolle. Tällaisia ovat niin käytettävien iteraatioiden määrä, 

käytettävät aika-askeleet kuin tallennustiedoston nimi ja tietojen tallennusaikavälikin. 

Kuvassa 3 esitellyt mallinnuksen ohjauskomponentit ovat: 

 

17. Experiment control -moduulilla määritellään simulaation alkamis- ja loppumisajat 

sekä käytettävien iteraatitoiden ylä- ja alarajat. 

18. Speed control -moduulilla voidaan määritellä esimerkiksi simulaatioajan ja 

reaaliajan välinen suhde. Tällöin laskenta nopeutuu, mikäli simuloivan koneen 

resurssit mahdollistavat nopeamman laskemisen. 

19. Experiment -moduuliin määritellään käytettävät IO-set -moduulit, experiment 

control -moduuli sekä speed-moduuli. 

20. IO-set -moduulilla määritellään mihin tiedostoon tallennus tapahtuu, mistä 

moduuleista tallennettava tieto haetaan ja haluttaessa myöskin moduulit, joista 

saadaan erikseen määritellyt nimet tallennustiedoille. 

21. Database names -moduulissa määritellään simulaatiosta tallennettavat parametrit. 

 

Kuvassa 3 esiintyvä arvojensiirtokomponentti on: 

 

22. Value array -moduulia käytetään tässä työssä alkuarvojen asettamiseen analyyttistä 

laskentaa varten. 

 

Näiden komponenttien lisäksi mallien kehitystyössä on käytetty muun muassa Control of 

six-equation thermohydraulic ja Exception for Control of six-equations TH -moduuleita. 
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Näistä ensimmäisellä voidaan esimerkiksi määritellä suurin sallittu massavirhe 

simulaatiossa ja jälkimmäisellä tehdä komponenttikohtaisia poikkeuksia siihen. 

 
 
3 PAINEAKKUKOMPONENTTI ERILLISMALLISSAAN 

Jotta paineakkukomponentin käyttäytymistä voitiin kunnolla tarkastella, siirrettiin se 

Pactel-mallista omaan malliinsa.  Tämä järjestely mahdollisti komponentin tutkimisen 

ilman kokonaisen primääripiirin tuomia häiriötekijöitä. 

 
 
3.1 APROS-mallin rakenne ja toiminta 

Kuvassa 4 näkyvä malli koostuu paineakkukomponentista sekä kahdesta putkesta, jotka 

mitoiltaan ja alkutilaltaan vastaavat Pactel-mallin ensimmäistä paineakkua siinä tilassa, 

josta tämän työn muutkin tarkastelut on aloitettu. Lisäksi mallista löytyvät simulaation 

ohjauskomponentit, 6-yhtälömallin ohjauskomponentit sekä reunaehtokomponentit 

integroidulle massavirralle ja taulukoidulle massavirralle. Edellä mainittujen lisäksi 

systeemin neste- ja kaasuinventaarit on ohjattu summamoduuleihin, joissa ne ovat 

helpommin tarkkailtavissa simulaation kuluessa.  Paineakkujen mitat ja alkupaineet on 

esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Paineakkujen mitat ja alkupaineet simulaatioissa. 

 Paineakku 1 Paineakku 2 
Kokonaistilavuus [m3] 1,169 0,667 
Korkeus [m] 2,06 1,95 
Halkaisija [m] 0,85 0,66 
Paine, 0 s [bar] 55,137 55,006 
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Kuva 4. Paineakkukomponentti erillismallissaan. 

 
 
3.2 Eri kehitysversioiden painekäyttäytyminen 

Tämä kappale keskittyy painekäyttäytymisen vertailuun APROSin eri versioiden välillä. 

Purkaukset, joissa lämpötilaa ei ole erikseen mainittu, ovat lähteneet 24,8 °C lämpötilasta, 

sillä tämä on lämpötila johon Pactel-malli oli tasapainotilassaan ennen vuodon aloittamista 

asettunut. Kappaleen kuvaamissa testeissä paineakku ei ole kiinni Pactel-mallissa, mutta 

alkutila on silti vertailun helpottamiseksi sama. 

 

Työssä käsitelty kehitysversio pohjautuu APROSin versioon 5.06 ja on kehitetty 

ainoastaan tätä työtä varten. Kehityksen tavoitteena oli tavoitteena selvittää keinot, joilla 

matalassa lämpötilassa ilmenneet paineenvaihtelut saataisiin rauhoittumaan. Oleellisimmat 

erot viimeisen kehitysversion ja alkuperäisen 5.06:n välillä ovat lisätty faasien välinen 

lämmönsiirto, kaasuseoksen tiheyden laskennan muuttaminen sekä Vierow-Schrock:n 

korjauskertoimen lisääminen myös kaasun ja rajapinnan väliseen laskentaan. Edellä 

mainitulla korjauskertoimella huomioidaan lauhtumattoman kaasun vaikutus faasien 

väliseen lämmönsiirtoon, kun alkuperäinen 5.06 käyttää sitä ainoastaan nesteen ja nesteen 

ja rajapinnan väliseen laskentaan. Höyryseoksen laskentaa on muutettu siten, että seoksen 
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tiheyden laskemisen sijasta lasketaan ensin ideaalikaasun yhtälöillä ilman tiheys ja tähän 

arvoon lisätään höyryn taulukoista saatava tiheystieto. Kaikki muutokset itse lähdekoodiin 

on tehnyt VTT:n erikoistutkija Markku Hänninen tämän työn tekovaiheessa saatujen 

välitulosten perusteella. 

 

3.2.1 Purkaus 1 barin painereunaehtoon 

Ensimmäisessä testissä lähdettiin hakemaan sitä käyttäytymistä, josta tämä diplomityö sai 

alkunsa. Käyttäytyminen saatiinkin selvästi esiin, kun ajettiin sarja kokeita, joiden ainoana 

erona olivat eri alkulämpötilat. Kuvasta 5 on nähtävissä miten häiriökäyttäytymistä 

ilmenee jo 30 asteen lämpötilassa, mutta todella voimakkaasti se tulee esiin vasta kun 

alkulämpötila lasketaan 10 asteeseen. Kuvan osoittama painekäyttäytyminen ei ole 

selitettävissä fysikaalisin perustein. Kaasun lämpötilat on esitetty kuvassa 9 ja niistä 

nähdään APROSin ajautuvan vaikeuksiin kaasun lämpötilan laskennassa. Kyseisellä 

alueella massavirhe on suhteellisen suuri, mikä ilmeisesti johtaa ongelmiin energiataseen 

ratkaisussa ja tätä kautta vääriin lämpötiloihin. 

 

Kuva 5. APROS 5.06, purkaus eri alkulämpötiloista 1 barin painereunaehtoon. 
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Paineen oudon käyttäytymisen arveltiin ensin liittyvän pieniin minimi-iteraatiomääriin ja 

pieneen lämpötilaan, mutta myöhemmin työn aikana selvisi, että ongelma on nimenomaan 

pieni lämpötila. Iteraatioiden vaikutusta tutkivissa simulaatioissa oli ollut suurtakin 

vaihtelua, mutta tämä todentui myöhemmin juuri nimenomaisista iteraatiomääristä 

johtuvaksi sattumaksi. Ennen tässä työssä vertailupohjana käytetyn ohjelman kääntämistä 

ratkaisua oli etsitty muun muassa faasien välisestä lämmönsiirrosta. Paineenvaihtelu saatiin 

kuitenkin lopulta kuriin muutoksilla APROSin iteraatioalgoritmeihin.  

 

 
Kuva 6. APROS 5.06 kehitysversio, purkaus eri alkulämpötiloista 1 barin reunaehtoon. 

 

APROSin kehitysversio ei kärsi kuvassa 5 näkyvistä ongelmista. Rajut paineenvaihtelut 

ovat hävinneet, mutta loppupaineet ovat selkeästi korkeammat kuin alkuperäisen version 

laskemina. Tulokset myös hajaantuvat, kun ne aikaisemmin päätyivät lähes tarkalleen 

samoihin loppupaineisiin. Kuvasta 6 on huomattavissa, että 20 asteesta lähtenyt käyrä 

alkaa loiveta merkittävästi 5 sekunnin kohdalla. Käyttäytyminen voi olla yhteydessä 

kaasun lämpötilan käymisestä kyseisellä ajanhetkellä noin 0,7 asteessa. Kaasun lämpötila 

palaa kuitenkin pian takaisin 3 asteeseen. Myös 10 asteen käyrä käy läpi saman ilmiön, 

mutta jo alle 1 s simulaatioajassa. Käyttäytyminen liittyy APROSin pyrkimykseen rajoittaa 

höyry 3 ºC lämpötilaan, mutta kondensoitumattoman kaasun mukanaolosta johtuen 
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lämpötilan iterointi voi viedä kaasun kokonaislämpötilan tämän lukeman alle. Näissä 

lämpötiloissa tulokset eivät ole enää luotettavia ja 3 ºC rajoituksen tarkoitus onkin estää 

virheellisten materiaaliominaisuuksien käyttäminen, sillä APROSin sisäänrakennetut 

höyrytaulukot eivät toimi alle 3 ºC lämpötila-alueella. Höyryn taulukointi matalille 

paineille vaatisi hyvin useiden taulukkopisteiden käyttöä, mikä kasvattaisi taulukoiden 

kokoa ja hidastaisi laskentaa. Tämän ilmiön tarkempi selvittäminen kuuluu kuitenkin 

tämän työn aihealueen ulkopuolelle. Paisuntojen loppupaineet on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Eri kehitysversioiden loppupaineet eri alkulämpötiloista lähteneistä simulaatioista. 

 Alkup. 5.06 
[bar] 

5.06 kehitysversio 
[bar] 

10 ºC 7,39 11,50 
20 ºC 7,30 13,30 
30 ºC 7,29 10,94 
 

APROS-ohjelman kehityksen yhteydessä yksi olettamus oli, että havaitut rajut 

paineenvaihtelut liittyvät faasien väliseen lämmönsiirtoon sekä laskennan vaihteluun 

kylläisen ja alijäähtyneen höyryn laskentamenetelmien välillä. Tässä yhteydessä faasien 

välistä lämmönsiirtoa parannettiin mikä johti myös kohonneisiin massansiirtonopeuksiin. 

Kuvasta 7 on havaittavissa, että versiossa 5.06 massansiirto on kohtuullista purkauksen 

alkuvaiheessa, mutta tasoittuu pian 3-6 sekunnin välillä lähelle nollaa. Kehitysversion 

massansiirto (kuva 8) alkaa jopa lievällä lauhtumisella, mutta varsin nopeasti muuttuu 

kohtuullisen voimakkaaksi höyrystymiseksi. Höyrystyminen ei myöskään vähene 

läheskään yhtä nopeasti, kuin mitä 5.06:n kohdalla nähtiin tapahtuvan. Voimakkaampi 

höyrystyminen lienee pääsyy siihen, miksi kehitysversio päätyy korkeampiin 

loppupaineisiin kuin alkuperäinen 5.06. Kehitysversion tuloksista merkillepantavia ovat 

myös kuvassa 8 näkyvät massansiirron voimakkaat kasvamiset kaasun alittaessa 3 ºC 

lämpötilan. Massansiirron laskenta liittyy läheisesti kaasun lämpötilaan ja etenkin höyryn 

osapaineeseen, joten tuloksia ei voida enää pitää luotettavina tilanteessa, jossa kaasun 

lämpötila saavuttaa asetetut rajoitukset. Kaasun lämpötilat on esitetty kuvissa 9 ja 10. 
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Kuva 7. APROS 5.06, faasien välinen massansiirto purkauksessa 1 barin painereunaehtoon. 

 

Kuva 8. APROS 5.06 kehitysversio, faasien välinen massasiirto purkauksessa 1 barin reunaehtoon. 
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Kuva 9. APROS 5.06, kaasun lämpötilat eri lämpötiloista lähteneissä purkauksissa. 

 

Kuva 10. APROS 5.06 kehitysversio, kaasun lämpötilat eri lämpötiloista alkaneissa purkauksissa. 
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Kaasun massavirheen käyrissä (kuvat 11 ja 12) on nähtävissä selvät erot 5.06:n ja 

kehitysversion välillä. 5.06:n tapauksessa massavirheet tasaantuvat yksitellen nollan 

tuntumaan 3-7 sekunnin välillä. 10 asteesta lähteneen simulaation massavirhe tasaantuu 

viimeisenä, mikä vaikuttaa järkevältä kun muistetaan miten suuresti paine juuri tässä 

simulaatiossa vaihtelee.  

 

Kehitysversion kaasun massavirheen käyrät lähtevät putoamaan lähes identtisesti, kunnes 

jo alle yhden sekunnin simulaatioajassa 10 asteesta lähteneen simulaation massavirhe 

romahtaa nollaan. Tästä eteenpäin 20 ja 30 asteen käyrät jatkavat yhtä matkaa, kunnes 

ajanhetkellä 5 sekuntia 20 asteen massavirhe putoaa myös nollaan. 30 asteen massavirhe ei 

nollaa koskaan saavuta, vaan se jatkaa laskemistaan simulaatioajan loppuun asti. Kun 

tarkastellaan kaasun lämpötiloja ja faasien välistä massansiirtoa huomataan, että juuri 

samaisina aikoina, kun eri simulaatioiden massavirheet putoavat nollaan, kaasun lämpötila 

alittaa 3 astetta ja massansiirto ponkaisee voimakkaasti ylös. Voimistuneesta 

massansiirrosta johtuen myös 20-asteen painekäyrässä (kuva 6) on nähtävissä 5 sekunnin 

kohdalla alue, josta eteenpäin paine ei laske enää yhtä jyrkästi. 

 

Kuva 11. APROS 5.06, kaasun massavirhe purkauksesssa 1 barin painereunaehtoon. 
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Kuva 12. APROS 5.06 kehitysversio, kaasun massavirhe purkauksessa 1 barin painereunaehtoon. 

 

Kuvissa 13 ja 14 esitetyistä käyristä huomataan, että nesteen massavirheiden 

käyttäytyminen eri versioiden välillä on selkeästi erilaista. Alkuperäisen 5.06:n massavirhe 

liikkuu nollan molemmin puolin simulaation kuluessa, eikä siinä ole havaittavissa 

säännönmukaista käyttäytymistä. Suurinta massavirheen vaihtelu on 10 ºC:sta lähteneessä 

simulaatiossa. 

 

Kehitysversion nesteen massavirhe on merkittävästi alkuperäistä pienempi ja sen 

käyttäytyminen huomattavasti rauhallisempaa.  Näissäkin simulaatioissa näkyy 1 ja 5 

sekunnin kohdilla epäsäännöllisyyksiä, jotka johtuvat kaasun lämpötilan putoamisesta 3 ºC  

rajoituksen alle. 
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Kuva 13. APROS 5.06, nesteen massavirhe purkauksessa 1 barin painereunaehtoon. 

 

 
Kuva 14. APROS 5.06 kehitysversio, nesteen massavirhe purkauksessa 1 barin painereunaehtoon. 
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3.2.2 Purkaus Impam 2.1 -kokeesta saadulla massavirralla 

Pactel-laitteistolla ajettiin 2000-luvun alussa sarja kokeita Impam-VVER -projektille, joka 

tähtäsi pienen vuodon (SBLOCA) yhteydessä tehtävien toimenpiteiden ja niihin liittyvien 

ilmiöiden tutkimiseen. Tällaisia olivat muun muassa mahdollinen kiertopiiristä sydämeen 

siirtyvä puhtaan veden tulppa sekä kriteerit ja keinot, joiden mukaan hallittu primääripiirin 

paineenalennus suoritetaan /5/. Tämän projektin yhteydessä suoritetuista testeistä valittiin 

koe 2.1, koska sen toisen paineakun massavirran purkauskäyttäytymisestä löytyi kohta, 

joka oli tarpeeksi selkeä käytettäväksi paineakkumallin testaukseen. Testin mittaustiedoista 

saatiin luettua purkautunut massavirta, paineakun pinnankorkeuden muutokset sekä paine. 

Mittaustiedot pitivät sisällään myös nesteen lämpötilatiedot, mutta niistä ei voitu häiriöiden 

takia tulkita muuta kuin se, että 2. paineakun lämpötila oli noin 25 asteen tienoilla. 

Mittaustiedot eivät sisältäneet testauksen kannalta mielenkiintoisia kaasun 

lämpötilamittauksia.  /6/ 

 

Kuva 15. Impam 2.1, mitattu 2. paineakun massavirta sekä pinnankorkeuden perusteella laskettu 
purkausmassavirta. /6/ 
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Kuvassa 15 esitetyt purkausmassavirrat kirjattin APROS-malliin 20 pisteen tarkkuudella. 

Mittauspisteiden määrän rajoite johtui taulukkoreunaehto–moduulista, joka ilman 

automaatiokomponenttien käyttöä mahdollistaa vain tämän määrän tallennuspisteitä. 

Kuvassa 16 on esitetty tuloksina saadut painekäyrät. Huomataan, että pienillä eroilla 

purkausmassavirrassa ei ole isoa merkitystä paineen alenemiseen, mutta alkuperäisen 

5.06:n käyrässä näkyy epäfysikaalinen paineen muutos noin 38 barin kohdalla. 

Tarkastelemalla kaasun lämpötilakäyriä (kuva 17) huomataan, että alkuperäinen 5.06 

ajautuu tässä kohdassa suuriin vaikeuksiin kaasun lämpötilan laskennassa. Samassa 

kohdassa myös kaasun ja erityisesti nesteen massavirheet kasvavat voimakkaasti. Juuri 

samalla painealueella oli nähtävissä heittelehtimistä myös 10 asteen lämpötilasta 

lähteneessä testiajossa (kuva 5).  

 
Kuva 16. Impam-kokeen 2.1 vuotomassavirroilla lasketut painekäyttäytymiset eri APROSin versioilla. 
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Kuva 17. Kaasun lämpötilat Impam 2.1 -kokeen massavirran mukaisessa purkauksessa. 

 
4 PAINEAKUN ANALYYTTINEN LASKENTA 

Paineakun analyyttistä laskentaa varten kehitettiin kaksi erilaista APROS-mallia, joista 

toinen laskee paisunnan isotermisesti ja toinen isentrooppisesti.  Nämä mallit kehitettiin, 

jotta laskentaan tarjoutuisi toinen mahdollisuus, mikäli APROSin itsensä tekemä laskenta 

osoittautuisi matalan lämpötilan laskuissa virheelliseksi. Tässä kehityksen vaiheessa 

molemmat mallit käyttävät dynaamisten reunaehtojen laskentaan ainoastaan APROSin 

reunaehto-moduuleja, joilla pystytään simuloinnin aikana laskemaan ohjelman muuttujista 

uusia suureita. Laskettujen suureiden avulla pystytään dynaamisesti muuttamaan 

simuloinnin reunaehtoja kuten paineita ja lämpötiloja. Kehityksen aikana pidettiin 

mahdollisena, että mikäli mallit osoittautuisivat käyttökelpoisiksi, niistä voitaisiin 

tulevaisuudessa tehdä erilliset laskentamoduulit poikkeustapauksien laskentaa varten. 

Malleista isoterminen kuvaa tilannetta, jossa todella voimakas lämmönsiirto nesteestä 

höyryyn pitää kaasun vakiolämpötilassa ja paineen korkealla. Se ei kuitenkaan ota 

huomioon massansiirtoa nesteestä höyryksi, joten teoreettisesti paine voi olla 

korkeampikin, kuin mitä tämä malli antaa tulokseksi. Vastaavasti isentrooppinen malli 

kuvaa tilannetta, jossa paisuva kaasu ei saa lisäenergiaa mistään. Tämä oletus ei ole 
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mahdollinen reaalimaailman tilanteissa, mutta mallina se antaa paineen alarajan ja 

vertailukohdan muille tuloksille. 

 
4.1 Isoterminen paisunta 

Analyyttisten mallien laskennassa paineakkukomponentti on määritetty ulkoiseksi ja siihen 

on asetettu ennen laskentaa ainoastaan paineakun mittatiedot. Alkutilan paine, kaasun 

massa, nesteen massa, kaasun tiheys ja nesteen tiheys on annettu value array -moduulille, 

josta laskentakomponentit käyvät ne hakemassa. Kaasun tilavuus tarvitaan myös 

alkutietona, mutta se lasketaan ensimmäisessä komponentissa annetuista tiedoista ja 

sijoitetaan takaisin value array -moduuliin, jolloin vältetään yksi käsin tapahtuva 

laskentavaihe. Tämä helpottaa paineakun geometrian muuttamista erilaiseksi. Kaikista 

laskentakomponenteista voitaisiin haluttaessa tehdä sijoitus APROSin sisäisiin muuttujiin, 

mutta tämän työn malleissa laskentakomponentit käyvät hakemassa dynaamiset muuttujat 

suoraan toisilta laskentamoduuleilta. Komponenttien arvot lasketaan tämän kappaleen 

kuvaamassa järjestyksessä. 

 

Isotermisen laskennan perusyhtälö on yhtälö 11, jossa eksponentti k on 1. Koska laskenta 

suoritetaan käyttäen ainoastaan APROSin sisäisiä työkaluja, ei tämän yksinkertaisen 

yhtälön ratkaiseminen silti onnistu ilman useampien komponenttien käyttöä. APROSiin 

rakennettu laskentasivu on esitetty kuvassa 18, jossa näkyy myös pinnankorkeusmoduulia 

tarkkaileva säädinjärjestely, joka pysäyttää vuodon kun pinnankorkeus on laskenut ennalta 

määritellyn raja-arvon alapuolelle. Säädinjärjestely on pakollinen, sillä Pactel-laitteiston 

paineakut on mitoitettu vastaamaan VVER-laitoksen paineakkuja vain kaasutilavuudeltaan. 

 

 vakiopV k =  (11) 
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Kuva 18. Isotermisen paisunnan analyyttinen APROS-malli. 

 
Edellä mainittu kaasun alkutilavuus lasketaan kaasun massan ja kaasun tiheyden 

perusteella. Nämä arvot on etukäteen annettava value array -komponttiin ja laskennan tulos 

sijoitetaan myös takaisin kyseiseen moduuliin. Järjestely johtaa joka aika-askeleella saman 

laskun laskemiseen, mutta näin vältetään tiedon käsin laskeminen erikokoisten 

paineakkujen tapauksissa. /7/,/8/,/9/ 

 

  
g,0

g,0
g,0

ρ

m
V =  (12) 

 
Uusi kaasun tilavuus saadaan tämän jälkeen summaamalla alkuperäinen kaasun tilavuus 

vuotomassan ja nesteen ominaistiheyden tuloon. Vuotavan veden massa saada 

integraalimoduulilta, joka laskee ulosvirranneen massan akusta lähtevän putken 

massavirrasta. Tiheyden käänteisluku saadaan sum of products -moduulilla ja yhteenlasku 

suoritetaan summamoduulilla. 

 

   
l

vuoto
g,0g,1

ρ

m
VV +=  (13) 
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Yhtälöstä 11 saadaan yhtälö isotermiselle paisunnalle. 
  
 1100 VpVp =  (14) 

 
Yhtälöstä 14 vuorostaan saadaan yhtälö uudelle paineakun paineelle. Lasku suoritetaan 

general product -moduulilla. 

 

 
g,1

g,00
1 V

Vp
p =  (15) 

 
Veden massa paineakussa lasketaan vähentämällä vuotanut veden massa alkutilan veden 

massasta. Alkutilan veden massa on annettava value array -moduulille ennen laskennan 

aloittamista.  

 vuotol,0l,1 mmm −=  (16) 

 
Veden tilavuus paineakussa saadaan veden massan ja ominaistilavuuden tulona. Veden 

tiheys, josta ominaistiheys lasketaan, oletetaan laskennassa vakioksi ja annetaan alkutilan 

mukaisesti value array -moduuliin. 

 

 
l

l,1
l,1

ρ

m
V =  (17) 

 
Pinnankorkeus paineakussa saadaan veden tilavuuden ja paineakun poikkipinta-alan 

osamääränä. Poikkipinta-ala luetaan paineakku-moduulista. Kuvassa 18 näkyvä 

paineakkukomponentin viereen rakennettu virtauksen katkaisujärjestely tarkkailee tämän 

komponentin arvoa. Pinnankorkeus on viimeinen laskennan itsensä tarvitsema tieto, sillä 

kaasun tiheys ja aukko-osuus voidaan käsittää lisätiedoiksi, jotka ovat kuitenkin helposti 

laskettavissa. 

 

 
ac

l,1
ac A

V
l =  (18) 

 
Kaasun tiheys saadaan, kun vakiona pysyvä kaasun massa jaetaan kaasun tilavuudella. 
 

 
g,1

g,0
g,1 V

m
ρ =  (19) 

 
Aukko-osuus on kaasun tilavuuden ja kokonaistilavuuden osamäärä. 
 



 32 

 
tot

g,1
1 V

V
α =  (20) 

 
4.2 Isentrooppinen paisunta 

Isentrooppinen laskenta ei APROSin kannalta eroa paljolti isotermisestä mallista, joskin 

käytettyjä komponentteja on tullut jonkin verran lisää. Oleellisimmat muutokset ovat 

yhtälössä 11 esiintyneen eksponentin eroaminen arvosta 1 sekä yhtälön lisääminen kaasun 

lämpötilalle. Isentrooppisen laskennan malli on esitetty kuvassa 19. /7/,/8/,/9/ 

 

 
Kuva 19. Isentrooppisen paisunnan analyyttinen APROS-malli. 

 
 
Isentrooppisessa paisunnassa kaavan 11 eksponentti k on kuivalle ilmalle 1,4, jolloin 

yhtälö sadaan alla esitettyyn muotoon. Laskenta suoritetaan käyttäen sum of product ja 

general product -moduuleja. 

 

 
1,4
g,1

1,4
g,00

1 V

Vp
p =  (21) 
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Isentrooppisen paisunnan lämpötila lasketaan yhtälöllä 22, kun paisuva kaasu on kuivaa 

ilmaa. Eksponentti on moduuliin sijoitusta varten laskettava erikseen ja sen arvoksi 

saadaan 0,285. 

 

 
k

1k

0

1
01 p

p
TT

−









=  (22) 

 
Kerroin k on vakiopaineisen ja vakiotilavuudessa tapahtuvan ominaislämpökapasiteetin 

osamäärä: 

 
v

p

c

c
k =  (23) 

 
Yhtälössä 23 esiintyvät ominaislämpökapasiteetit vakiopaineessa ja -tilavuudessa voidaan 

laskea veden ja ilman massaosuuksien avulla. /7/ 

 

 ∑
=

=
k

1i
iv,iv cfc  (24) 

 

 ∑
=

=
k

1i
ip,ip cfc  (25) 

 
 
4.3 Tulosten vertailu 

Kuvassa 20 ovat nähtävissä tulokset simuloidusta purkauksesta, joka lähti 24.8 asteen 

lämpötilasta ja tapahtui 1 barin vakiopainereunaehtoon. Kuten oli oletettavaa, alimman 

painekäyrän muodostaa isentrooppinen paisunta. Hieman ylempiin paineisiin päätyvät 

versio 5.06 sekä isoterminen paisunta. Näiden käyrät ovatkin hyvin samankaltaiset koko 

paisunnan ajan, joskin 3-4 sekunnin kohdalla 5.06:n tuloksessa on jälleen nähtävissä 

poikkeama paineessa. APROSin kehitysversion paine on selkeästi vertailuryhmän suurin. 

Se alkaa erottua joukosta viiden sekunnin kohdalla ja kasvattaa eroaan kohti paisunnan 

loppua. Osa erosta selittyy mallin kasvatetulla lämmönsiirrolla, joka johtaa kasvaneeseen 

massansiirtoon, mutta osansa ilmiöön tuo myös aikaisemmin kuvattu käytös, joka johtuu 

kaasun lämpötilan painumisesta alle 3 asteen.  Tästä johtuen 10 sekunnin simulaatioajan 

jälkeen paineen aleneminen on selvästi hitaampaa, kuin muissa simuloiduissa tapauksissa.  
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Kuva 20. Isentrooppinen ja isoterminen paisunta sekä simulaatioiden tulokset purkauksessa 1 barin 
vakiopainereunaehtoon. 

 
Kaasun lämpötiloja tarkasteltaessa (kuva 21) huomataan miten 24.8 ºC lämpötilasta 

alkaneessa purkauksessa teoreettinen isentrooppisen paisunnan käyrä painuu jyrkästi 

pakkasen puolelle saavuttaen noin -130 °C lämpötilan simulaation loppuessa ajanhetkellä 

25 s. Alkuperäinen 5.06:n kaasun lämpötila alkaa parin ensimmäisen sekunnin aikana 

myötäillä isentrooppista käyrää, mutta 3 ja 7 sekunnin välillä sen lämpötila nousee yli 

alkuperäisen lämpötilan. Kun otetaan huomioon, että nesteen alkulämpötila ei ole kaasua 

korkeampi, voidaan todeta ettei tulos ole järkevä ja se mitä todennäköisemmin on 

yhteydessä tässä työssä tarkasteltuihin paineenvaihteluihin. APROSin kehitysversiolla 

lämpötila laskee simulaation ensimmäisen kolmanneksen aikana 0,8 ja 1,5 °C välille ja 

pysyttelee siellä koko loppusimulaation ajan.  
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Kuva 21. Kaasun lämpötila purkauksessa 1 barin vakiopainereunaehtoon. 

 
Yhdistettäessä jo kappaleessa 3.2.2 vertailtu Impam-kokeen massavirta analyyttisiin 

malleihin, huomataan sen tuottaman painekäyrän olevan yllättävän lähellä isentrooppisen 

paisunnan käyrää ja jopa alittavan sen 110 ja 220 sekunnin välillä (kuva 22). Tämän ei 

tulisi olla mahdollista, joten on oletettavaa että kyse on joko mittauksen tai 

vuotomassavirran tulosten siirron epätarkkuuksista. Tarkemmin mittausten virherajoja on 

käsitelty kuvassa 23. Tuloksista on kuitenkin vedettävissä johtopäätös, että purkauksen 

aikana lämmönsiirto faasien välillä on todellisuudessa melko vähäistä. Simuloinnin 

loppupuolella mitatun massavirran mukaan laskettu paine nousee hieman isentrooppisen 

käyrän yläpuolelle, mikä on järkevä tulos, kun muistetaan isentrooppisen lämpötilan 

laskevan jyrkästi jopa pakkasen puolelle. Lämpötilaeron suurentuessa lämmönsiirto 

seinämistä ja nesteestä tehostuu ja käyrät erkanevat toisistaan. Isotermisen mallin 

havaitaan jälleen päätyvän hyvin samantapaisiin paineisiin alkuperäisen 5.06:n kanssa. 
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Kuva 22. Impam 2.1 -kokeesta mitattu painekäyttäytyminen sekä kokeen perusteella lasketut simulaatiot ja 
analyyttiset tulokset. 

 
Impam 2.1  -kokeen mittausten virherajoiksi oli määritelty paineelle ±0,938 bar ja toisen 

paineakkulinjan massavirralle ±0,053 kg/s. Paineakkulinjan massavirran ylä- ja alarajojen 

avulla saatiin simuloitua virherajojen mukaiset paineet. Painemittauksen virherajat on 

merkitty suoraan painekäyrään, joka on esitetty kuvassa 23. Käyrät osoittavat kokeesta 

mitatun paineen ylittävän virherajojen puitteissa isentrooppisen paineen. 
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Kuva 23. Impam 2.1 kokeen massavirran virherajojen mukaan lasketut isentrooppiset paineet sekä mitattu 
paine. 

 
Tämän työn laskuissa on tähän asti oletettu paineakun kaasutilan sisältävän pelkkää kuivaa 

ilmaa, kun APROS kuitenkin olettaa paineakkuun kylläisen tilan. Kylläisen tilan oletus 

muuttaa simuloitavaa tilannetta jonkin verran, sillä mukaan tulevat veden aiheuttaman 

ominaislämpökapasiteetin muutoksen lisäksi myös faasimuutokset paineen ja lämpötilan 

vaihdellessa. Edellä mainituista ominaislämpökapasiteettien muutokset ovat helposti 

tutkittavissa yhtälöiden 23, 24 ja 25 avulla. Tulokset 0, 10 ja 20 prosentin 

höyrypitoisuuksilla on merkitty taulukkoon 3, ja näiden ominaislämpökapasiteettien 

mukaan lasketut tulokset ovat näkyvissä kuvassa 24.   

 

Taulukko 3. Ilman ominaislämpökapasiteetit veden eri massaosuuksilla. 

 cp cv k (k-1)/k 
0% H2O 1,006 0,719 1,399 0,285 
10 % H2O 1,091 0,787 1,387 0,279 
20 % H2O 1,178 0,856 1,376 0,273 
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Kuva 24.  Ominaislämpökapasiteetin vaikutus paisuntaan. 

 
Yllä olevasta kuvasta voidaan todeta ominaislämpökapasiteetin vaikutuksen olevan pieni. 

On kuitenkin muistettava, että analyyttiset mallit eivät ota huomioon höyrystymis- ja 

kondensoitumisilmiöitä, joita kostean ilman kanssa todellisuudessa esiintyy. Paineakussa 

olevan ilman paisuessa se jäähtyy ja siihen voi muodostua tiivistymispisaroita, sillä 

kylmempi ilma pystyy sitomaan vähemmän kosteutta. Tiivistyminen vapauttaa lämpöä ja 

samalla hidastaa kaasun kylmenemistä. Paisunnan aikana ilman sekä seinämien ja veden 

välille muodostuu lämpötilaero, sillä näiden jäähtyminen on massasta ja lämmönsiirrosta 

johtuen huomattavasti hitaampaa. Lämpötila johtaa konvektioon, jossa seinämillä 

lämpenevä ilma lähtee nousemaan ylös ja palaa keskeltä takaisin alas. Mikäli seinämän tai 

veden lähellä kaasu saa tarpeeksi lisälämpöä, voivat kondensoituneet tiivistepisarat 

höyrystyä uudestaan. Tämä prosessi sitoo lämpöä ja puolestaan hidastaa mahdollista 

syntynyttä kiertoliikettä. /10/, /11/, /12/ 

 
5 ANALYYTTINEN PAINEAKKU PACTEL-MALLISSA 

Pactel-laitteisto sijaitsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa ja on suunniteltu 

mallintamaan VVER-440 -tyypin ydinvoimalaitosta. Se on skaalattu tilavuusosuudellisesti 

suhteessa 1:305 ja sen käyttöpaineet ovat primääri- ja sekundääripiirin osalta 8 MPa ja 4,6 
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MPa. Sen varustukseen kuuluvat sähkövastuksilla mallinnettu reaktorisydän, kolme 

pääkiertopiiriä ja näihin kuuluvat höyrystimet, paineistin sekä kaksi paineakkua. Laitteisto 

on suunniteltu erilaisten onnettomuuksien ja käyttöhäiriöiden tutkimiseen. /1/ 

 

Pactel-laitteistosta on VTT:llä ennen tämän työn aloittamista kehitetty kattava APROS-

malli, jossa laitteiston sisältämät komponentit on mallinnettu APROSin omin työkaluin. 

Tämän työn tässä osiossa isentrooppinen ja isoterminen malli yhdistetään tähän 

suurempaan kokonaisuuteen, jotta päästään tarkastelemaan, miten analyyttiset mallit 

toimivat koko piirin osina. Isentrooppinen malli on esitetty kuvassa 25. 

 

 
Kuva 25. Isentrooppisen paisunnan analyyttinen malli yhdistettynä Pactel-mallin ECCS-sivulle. 

 
Simulaatioita varten Pactel-mallista kytkettiin pois päältä reaktorin tehonsäätö, 

paineistimen vastukset sekä paineakkuja lukuun ottamatta myös muut lisävesijärjestelmät. 

Myös paineistimeen vievän yhteen massavirta nollattiin. Ajanhetkellä 0 s alatilasta avattiin 

koko simulaation ajan kestävä, keskikokoinen 2 kg/s vuoto. Primääripiirin paine oli 

vuodon aloittamishetkellä 77 baria ja sen laskeminen paineakkujen 55 barin paineeseen 

kesti 119-122 sekuntia, jolloin akkujen purkautuminen alkoi. Simulaatioaika vuodon 

aloittamisesta simulaation divergoimiseen on esitetty kuvassa 26. Simulaation divergointi 
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ei liittynyt paineakkuihin vaan johtui sydämen ohituskanavan liian suurista 

virtausnopeuksista. Kuvassa 27 esillä on sama tilanne, mutta kuvaan on erotettu 105-185 s 

aikaväli, jossa yksittäinen purkaus on selvimmin näkyvissä. Kuvista huomataan, että 

isentrooppinen malli antaa selvästi muita alemman purkausmassavirran. Alkuperäisen 

5.06:n purkauskäyrässä on hieman heittelehtimistä, mutta keskimäärin sen antama tulos on 

lähellä kehitysversion ja isotermisen paisunnan käyriä. Paineakku 2:n purkauskäyrä on 

hyvin samankaltainen ja se on esitetty kuvassa 28. Kuvassa 29 on tarkasteltu paineakun 

pinnankorkeuden käyttäytymistä 

 
Kuva 26. Paineakku 1:n massavirrat analyyttisillä malleilla sekä laskennassa olevilla 
paineakkukomponentilla. 
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Kuva 27. Paineakku 1:n massavirrat eri analyyttisillä malleilla sekä laskennassa olevilla 
paineakkukomponentilla, 105-185 s ajanjakso. 

 
Kuva 28. Paineakku 2:n massavirrat eri analyyttisillä malleilla sekä laskennassa olevilla 
paineakkukomponentilla, 105-185 s ajanjakso. 
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Kuva 29. Paineakku 1:n pinnankorkeus eri simulaatioissa. 

 
Paineistimen painekäyrästä (kuva 30) huomataan, että vain isentrooppinen käyrä erottuu 

muusta joukosta ja loput kolme painekäyrää kulkevat lähellä toisiaan koko simulaation 

ajan. Suurempi primääripiirin paine isentrooppisen purkauksen mallilla johtunee 

pienemmän purkausmassan aiheuttamasta suuremmasta höyrystymisestä sydämessä. 

Koska purkaus primääripiiristä tapahtuu vakiomassavirralla, tuloksia tarkasteltaessa on 

otettava huomioon, että paineen erot eivät vaikuta massan purkautumiseen ja paine-erot 

eivät tämän vuoksi pyri tasoittumaan. Mikäli purkautuminen tapahtuisi 

vakiopainereunaehtoon, korkeampi paine johtaisi suurempaan massavirtaan ja tätä kautta 

nopeampaan paineen alenemiseen. 
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Kuva 30. Paineistimen paine eri analyyttisillä malleilla sekä simulaatiossa mukana olevalla 
paineakkukomponentilla. 

 
5.1 Akuista purkautuneen veden kulkeutuminen primääripiirissä 

VVER-440 -laitoksessa ensimmäisen paineakun yhde sijaitsee reaktoripaineastian 

ylätilassa ja toisen paineakun yhde alatilassa. Nämä ovat liittymäkohdat myös Pactel-

laitteistossa ja sen APROS-mallissa. Tarkastelemalla näissä pisteissä nesteen ja kaasun 

massavirtoja, voidaan päätellä minne paineakuista purkautuva vesi kulkeutuu.  Kuvat 

APROS-mallin paineakkujen yhteistä sekä vuotoputkesta on esitetty liitteen 1 kuvissa 5 ja 

6. 

 

Pactel-laitteiston pienestä koosta johtuen ylätilan ECC-haara sijoittuu rakenteellisesti hyvin 

lähelle pääkiertopiirien kuumia haaroja. Tällainen rakenne johtaisi helposti purkauksen 

siirtymisen suoraan piiriin, joten Pacteliin on rakennettu diffuusori varmistamaan 

virtauksien sekoittuminen. Rakenteellisesti kyseinen diffuusori on 3020 milliä pitkä ja 88,9 

milliä paksu putki, jossa on reikiä 500 millimetrin välein. Tämä putki sijaitsee ylätilaa 

kuvaavan putken sisäpuolella /1/.  Vastaavanlainen, mutta pienempi diffuusori sijaitsee 

myös alatilassa, mutta sitä ei APROS-malliin ole samassa laajuudessa mallinnettu. 
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Tarkkailemalla ylätilan massavirtoja kappaleen 5 kuvaamassa purkauksessa ja käyttäen 

5.06:n kehitysversiota huomataan, että akkujen lähtiessä purkautumaan ajanhetkillä 119,6 s 

(akku 1) ja 121,6 s (akku 2) ylätilan nestemassavirta (kuva 31) lisääntyy hetkellisesti 

sydämen suunnasta, mutta ensimmäisen akun virtaus näyttää siirtyvän enimmäkseen 

pääkiertopiireihin. Diffuusorin suuntaan ei esiinny lainkaan nestemassavirtaa. Ylätilan 

höyryn massavirta (kuva 32) lisääntyy voimakkaasti sydämen suunnasta akkujen 

purkautuessa ja myös pääkiertopiirien kaasumassavirta lisääntyy hieman. Huomioitavaa 

on, että diffuusorin laskennallinen positiivinen suunta on pois päin kuumasta haarasta, 

joten myös kaasumassavirta diffuusorista kasvaa purkauksen alkamisen jälkeen. 

 
Kuva 31. APROS 5.06 kehitysversio, nestemassavirrat ylätilasta. 
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Kuva 32. APROS 5.06 kehitysversio, kaasumassavirrat ylätilasta. 

 
Kuvasta 33 nähdään, että alatilan kylmien haarojen nestemassavirroissa ei tapahdu 

merkittävää muutosta purkauksen alkaessa, vaan toisen paineakun purkaus näyttää 

kokonaisuudessaan suuntautuvan alatilan vuotoa ja sydäntä kohden. Huomioitavaa on, että 

ylätilasta haaroihin lähtenyt purkaus ei näy kylmien haarojen massavirroissa. On 

oletettavaa, että tämä purkaus vaimentuu piirissä olevan höyryn vaikutuksesta. 

 

Ennen paineakkujen purkautumista alatilassa ei ole lainkaan kaasufaasia. Ajanhetkestä 143 

sekuntia eteenpäin kaasufaasi on olemassa, mutta ainoastaan verrattain nimellisenä. 

Tuloksen perusteella huomataan, että kuumaan haaraan virtaava kaasumassavirta lauhtuu 

höyrystimissä. Alatilan kaasumassavirrat on esitetty kuvassa 34. 
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Kuva 33. Nestemassavirrat alatilasta. 

 

 
Kuva 34. Kaasumassavirrat alatilasta. 
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6 TULOSTEN YLEISTETTÄVYYS 

Tämän työ aihe sai alkunsa laskennasta, jossa simuloitiin koelaitteiston toimintaa. 

Simulaatio-ohjelman kehityksen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää tietää, voiko 

saatujen tuloksien ja havaittujen ongelmakohtien olettaa koskevan myös todellisten 

ydinvoimalaitosten simulaatioita. Pactel-laitteisto kuvaa Loviisan VVER-440 -tyypin 

laitosta, jonka primääripiiri sisältää kaksi 70 m3 kokoista ja 35 barin paineessa olevaa 

paineakkua, jotka sisältävät kummatkin noin 50 kuutiota booripitoista vettä. Ylätilaan 

yhtyvän paineakun lämpötila on 45 ºC ja alatilaan yhtyvän 105 ºC. Laskemalla näille 

paineakuille isentrooppinen purkaus saadaan alaraja kaasun teoreettiselle lämpötilalle. 

Nämä lämpötilakäyrät on esitetty paineen funktiona kuvassa 35. Käyristä huomataan, että 

teoreettisesti lämpötila voi pudota 105 ºC asteesta lähteneelläkin paineakulla reilusti 

miinusasteille. Tulos antaa viitteitä siitä, että APROSin paineakkujen laskennassa 

kohtaamat vaikeudet eivät koske ainoastaan koelaitteiden simulaatioita, vaan niillä on 

merkitystä myös todellisten ydinvoimalaitosten simuloinneissa. 

 
Kuva 35. Loviisan ydinvoimalaitoksen paineakkujen isentrooppiset lämpötilakäyrät. 
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Työn tulosten tarkastelussa on ensiarvoisen tärkeää, että käytössä on mittatietoja oikeista 

paineakkujen purkauksista. Tässä työssä yleisimmin vertailussa käytetty Impam koe 2.1 ei 

sisältänyt kaasun lämpötilamittauksia, mutta työn kuluessa selvisi, että myöhemmin 

suoritettuihin kokeisiin 2.3 sekä 3.2 nämä mittaukset oli lisätty. Kokeen 2.3 

lämpötilakäyrät sekä paineakun purkauskäyrät on esitetty kuvassa 36. Vastaavat käyrät 

kokeelle 3.2 löytyvät kuvasta 37. Kokeiden mittauspiste T0462 sijaitsi paineakun yläosan 

kaasutilassa ja T0133 oli korkeussuunnassa paineakun puolivälissä1. Kummankin 

suoritetun kokeen aikana jälkimmäinen mittauspiste oli aluksi veden alla ja tuloksissa 

onkin selvästi nähtävissä, milloin veden pinta laskee mittauspisteen alapuolelle. 

Huomionarvoista on myös lämpötilan nouseminen, vaikka paisunta ei ole vielä loppunut. 

Tämä saattaa johtua lämpötilaerojen synnyttämästä kaasun kiertämisestä, joka tuo 

eristämättömän paineakun reunoilla lämmennyttä kaasua mittausanturin kohdalle. 

 
Kuva 36. Impam 2.3, paineakun nro 2 mittauspisteiden lämpötilat sekä paineakun paine. 

 

                                                 
1 Paineakkujen rakennepiirustukset löytyvät liitteestä 1. 
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Kuva 37. Impam 3.2, paineakun nro 2 mittauspisteiden lämpötilat sekä paineakun paine. 

 
Impam kokeen 2.3 mittatiedoissa on näkyvissä selkeä lämpötilan pudotus paineen 

laskiessa. Käyttämällä pudotuksen alkuhetken (433 s) tilaa, voidaan purkaukselle laskea 

mitatun paineen perusteella isentrooppinen lämpötila. Tämä lämpötila on esitetty kuvassa 

38 ja siitä on huomattavissa, että mitattu lämpötila pysyy selvästi isentrooppisen 

lämpötilan yläpuolella. Mitattu lämpötila on alimmillaan 12,6 ºC, kun isentrooppinen 

lämpötila olisi paisunnan lopussa ajanhetkellä 713 s jo -58,7 ºC. 



 50 

 
Kuva 38. Impam 2.3, paineakun nro 2 paine, lämpötila sekä alkutilan 433 s mukaan laskettu isentrooppinen 
lämpötila. 

 
 
7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tarkasteltiin paineakun toimintaa APROSin 6-yhtälömallilla alhaisesta 

lämpötilasta lähteneissä simulaatioissa. Vertailtavina olivat sekä alkuperäinen versio 5.06 

että tämän työn aikana VTT:llä kehitetty 5.06:een pohjautuva kehitysversio. Lisäksi työssä 

rakennettiin APROSin omia komponentteja käyttäen kaksi analyyttistä mallia, jotka 

olettavat paisunnan olevan joko isentrooppinen tai isoterminen tapahtuma. Malleista 

isoterminen kuvaa suuren faasien välisen lämmönsiirron tilannetta, jossa nesteestä ja 

seinämistä siirtyvä lämpö pitää kaasun vakiolämpötilassa. Malli ei kuitenkaan anna 

absoluuttista ylärajaa paisunnan aikaiselle paineelle, sillä se ei ota huomioon höyrystymis- 

ja kondensoitumisilmiöitä, vaan olettaa kaasun olevan koko ajan kuivaa ilmaa. 

Isentrooppinen malli antaa alarajan mahdolliselle paineelle, sillä se kuvaa tilannetta, jossa 

paisuva kaasu ei saa lisäenergiaa mistään. 
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Eri versioilla ajetut ja eri lämpötiloista lähteneet koesarjat vahvistavat, että versio 5.06:lla 

on vaikeuksia paisunnan laskemisessa, kun alkulämpötila on alle 30 ºC ja erityisesti 

painekäyttäytyminen muuttuu kun alkulämpötila asetetaan 10 ºC tuntumaan. Paisunnan 

aikainen paine vaihtelee voimakkaasti ja muutokset näkyvät myös suurempina nesteen ja 

kaasun massavirheinä. Outo painekäyttäytyminen liittynee ongelmiin lämpötilan 

iteroinnissa. Paisunnan alussa lämpötila laskee nopeasti ja lämpötilaero kaasun sekä 

nesteen ja astian reunojen välillä kasvaa. Kasvava lämpötilaero johtaa suurempaan 

lämmönsiirtoon, mutta myös massavirheen kasvuun. Ilmeisesti massavirhe häiritsee 

lämpötilan iterointia energiataseesta, joten ohjelma päätyy epätarkkoihin lopputuloksiin. 

 

Kehitysversion painekäyrät ovat huomattavasti siistimpiä, mutta paisunnan loppupaineet 

eroavat selvästi 5.06:n antamista tuloksista. Kun vakiopainereunaehtoon tapahtuneessa 

paisunnassa alkuperäinen 5.06 päätyi kaikilla alkulämpötiloilla lähes samoihin 

loppupaineisiin, kehitysversion paineet ovat selvästi korkeampia ja ne lisäksi hajaantuvat. 

Tarkastelemalla paisunnan aikaisia kaasun lämpötiloja nähdään, että lauhtumattoman 

kaasun mukanaolo vie kaasun lämpötilan tietyissä tilanteissa alle APROSin rajoittaman 

3ºC alarajan. Rajan alittaminen johtaa massavirheen välittömään putoamiseen ja 

höyrystymisen nopeaan kasvuun. Suurentuneen massasiirron johdosta paine kasvaa ja 

vaikuttaa paisunnan lopputuloksiin.  Simulaatioiden aikana kaasun lämpötila kuitenkin 

nopeasti nousee takaisin rajoitettuun 3 ºC lämpötilaan, jonka jälkeen massavirheet ja 

massasiirrot normalisoituvat.  APROSiin asetettu lämpötilarajoitus johtuu pyrkimyksestä 

estää väärien materiaaliominaisuuksien käyttö, mutta rajoite koskee vain höyryä ja 

lauhtumattoman kaasun mukanaolo pystyy viemään kaasun kokonaislämpötilan alle 3 ºC 

rajoituksen. Alhaisilla paineilla ja lämpötiloilla höyryn materiaaliominaisuuksien tarkka 

ennustaminen vaatisi huomattavan määrän taulukkopisteitä, mikä johtaisi taulukkojen koon 

kasvamiseen ja laskennan hidastumiseen. Jonkin verran kehitysversion suurempiin 

loppupaineisiin vaikuttaa myös sen kehityksen aikana kasvatettu lämmönsiirto.  

 

Analyyttisillä malleilla ajetut simulaatiot osoittavat, että isoterminen malli kuvaa 

kohtuullisen hyvin alkuperäisen 5.06 version käyttäytymistä ja sitä voitaisiin mahdollisesti 

käyttää korvikkeena, mikäli olisi tarpeen laskea matalasta lämpötilasta lähtevä paisunta.  

Isentrooppinen malli sen sijaan päätyy antamaan säännönmukaisesti muita 

simulointimalleja pienempiä paineita. Vertailu Impam-kokeesta 2.1 saatuihin 

massavirtoihin ja paineisiin antaa kuitenkin viitteitä siitä, että paisunnan aikainen 
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lämmönsiirto ja massansiirto nesteen ja kaasun välillä saattaa olla pienempää kuin 

APROSin eri kehitysversiot olettavat. Tämä on havaittavissa kyseisen kokeen 

painekäyristä, joissa isentrooppinen paine kulkee virherajojen sisällä kokeesta mitatusta 

painekäyrästä. Kokeiden 2.3 ja 3.2 tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että lämpötila 

paisunnan aikana ei laske rajusti pakkasen puolelle, toisin, kuin analyyttiset isentrooppisen 

paisunnan tulokset antavat olettaa. Lämpötila laskee kuitenkin niin alas, jotta alkuperäisen 

APROS 5.06:n paineakkukomponentti ajautuu vaikeuksiin paineen laskennassa. 

 

Koko Pactel-mallin tarkastelut osoittavat, että kahden kehitysversion sekä isotermisen 

mallin käyttö ei tuo suurta eroa primääripiirin paineeseen laskettaessa alatilan 2 kg/s 

vuototapausta. Kaikkien edellä mainittujen tapausten vuotokäyttäytyminen on hyvin 

samankaltaista ja vuodot kestävät lähes yhtä kauan. Isentrooppinen mallin paineet ja 

massavirrat sen sijaan poikkeavat muista laskentamalleista. Sitä käytettäessä paineakkujen 

vuotomassavirrat ovat selvästi matalampia mikä johtaa kasvaneeseen höyrystymiseen 

sydämessä ja tätä kautta paineen kasvamiseen primääripiirissä. Tämän tarkastelun kohdalla 

on muistettava primääripiirin vuodon tapahtuvan vakiomassavirralla, joten muuttuva paine 

ei pääse siihen vaikuttamaan.  

 

Seuraamalla ylä- ja alatilan ECC-yhteiden vuotomassavirtoja kehitysversiolla tapahtuvan 

paineakkujen purkauksen aikana voidaan todeta, että nesteen purkaus suuntautuu ylätilasta 

kohti kiertopiirejä ja alatilasta kohti sydäntä sekä alatilaan avattua vuotokohtaa. Alatilaan 

purkautuvan 2. paineakun vesi siis suuntautuu suoraan sydäntä kohden, mutta 1. akun vesi 

joutuu kiertämään kiertopiirien läpi. Alatilan nestemassavirroissa ei myöskään ole 

havaittavissa lisääntymistä kiertopiirien suunnasta akkujen purkautuessa, joten on 

oletettavaa, että 1. paineakusta purkautuneen veden pulssi vaimentuu höyrystimiin jo 

kerääntyneen höyryn vaikutuksesta. 

 

Tätä työtä tehdessä pidettiin mahdollisuutena, että mikäli jokin analyyttisistä malleista 

osoittautuisi toimivaksi, se saatettaisiin ohjelmoida omaksi komponentikseen 

erikoistilanteiden laskentaa varten. Isoterminen malli osoittautuikin antavan tuloksia, jotka 

olivat tietyissä tilanteissa alkuperäisen paineakkukomponentin laskemia parempia. Ennen 

ohjelmiston kehityspäätöstä on kuitenkin muistettava kyseisen mallin rajoittuneisuus. 

Pienillä lämpötiloilla ilman olettaminen kuivaksi ei johda suureen virheeseen, mutta 

suuremmissa lämpötiloissa mallin virhemahdollisuus kasvaa huomattavasti. Näin ollen 
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komponenttiin tulisi ohjelmoida lämpötilarajat, joiden alueella sitä on mahdollista käyttää. 

On luultavaa, että tällaisen komponentin olemassaolo aiheuttaisi hämmennystä uusien 

APROS-käyttäjien keskuudessa ja komponentin käyttö olisi hyvin harvinaista. Parempi 

ratkaisu olisikin, että käyttäjät osaisivat tunnistaa tilanteeseen liittyvän häiriö-

käyttäytymisen ja tarvittaessa pystyisivät kiertämään sen esimerkiksi tässä työssä esitetyllä 

moduulipohjaisella laskennalla. 
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