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Ydinvoimaloissa käytetään toiminnallisia syvyyssuuntaisia puolustustasoja ydinturvallisuuden var-
mistamiseksi. Puolustuksen viidennessä ja viimeisessä tasossa pyritään lieventämään vakavan on-
nettomuuden ympäristövaikutuksia ja väestöön kohdistuvaa säteilyaltistusta. Suojelutoimien on-
nistumisen kannalta on tärkeää pystyä arvioimaan etukäteen radioaktiivisen päästön suuruus ja
ajankohta mahdollisimman tarkasti.

Tässä diplomityössä on esitelty radioaktiivisen päästön suuruuteen ja ajankohtaan vaikuttavat
ilmiöt sekä niihin liittyvät merkittävät epävarmuudet. Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien
osalta tarkastelun kohteena ovat suomalaiset käynnissä olevat reaktorit Olkiluoto 1 & 2 sekä Loviisa
1 & 2. Kaikissa Suomen laitoksissa on käytössä vakavan onnettomuuden hallintaan soveltuvia
järjestelmiä ja toimintoja.

Työssä etsittiin tietoa eri maiden radioaktiivisen päästön ennustamiseen käytettävistä ohjelmista.
Eri mailla on eri toimintaperiaatteilla ja laajuuksilla toimivia ohjelmia. Osassa työkaluja käytetään
ennalta laskettuja tuloksia ja osassa onnettomuustilanteet lasketaan onnettomuuden aikana. Lisäksi
lähivuosina Euroopassa on tavoitteena kehittää yhteistyömaille yhteisiä valmiuskäyttöön soveltuvia
ohjelmia.

Työssä kehitettiin uusi valmiustyökalu Säteilyturvakeskuksen käyttöön Microsoft Excelin VBA-
ohjelmoinnin avulla. Valmiustyökalu hyödyntää etukäteen laskettujen todennäköisyyspohjaisten
analyysien onnettomuussekvenssejä. Tällöin valmiustilanteessa laitoksen tilanteen kehittymistä on
mahdollista arvioida suojarakennuksen toimintakyvyn perusteella. Valmiustyökalu pyrittiin kehit-
tämään mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja helposti päivitettäväksi.
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Defence in depth levels are used in nuclear power plants to ensure nuclear safety. The fifth and
last level of defence consists of mitigating severe accidents’ environmental impacts and radiation
exposure on the population. For the protective actions to succeed it is important to be able to
predict the amount and timing of the radiological release as accurately as possible.

In this Master’s thesis the timing and magnitude of radiological releases as well as the involved
uncertainties are introduced. The nuclear power plant safety systems are examined for Finland’s
current operating reactors Olkiluoto 1 & 2 and Loviisa 1 & 2. All the operating plants have systems
for severe accident management.

In the work information was gathered about computational tools in different countries which are
used to predict a radiological release. The computational tools in different countries have different
operating principles and scales. Some computational tools use pre-calculated results and other
tools calculate the accident scenario during the accident. Furthermore, there is an aim to develop
common computational tools for European countries in the next few years.

In the work a new tool for emergency situations was developed for Finland’s Radiation and Nu-
clear Safety Authority using Microsoft Excel’s built-in VBA-programming. The tool utilizes pre-
calculated results from probabilistic risk assessments’ accident sequences. Then in an emergency
situation it is possible to estimate the progression of the plant’s state by assessing the state of the
containment. The tool was developed to be as user-friendly and easily updatable as possible.
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1 Johdanto

Maailmassa on noin 435 ydinreaktoria, joiden kokonaissähköteho on 375 000 MWe kattaen
noin 11 % maailman sähköntuotannosta. Ydinvoima soveltuu erinomaisesti perustuotan-
tolaitokseksi. Sen hiilidioksidipäästöt tuotettua tehoyksikköä kohden ovat erittäin pienet,
vaikka kaikkien toimintojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt uraanin louhinnasta laitok-
sen purkamiseen otetaan huomioon. [1]

Ydinvoiman käytön merkittävin riski on vakavan ydinonnettomuuden mahdollisuus, joka
saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa suuriin radioaktiivisiin päästöihin. Myös ydinjät-
teen varastointi ja loppusijoitus sisältävät riskejä, joiden hallinta vaatii merkittävän pa-
nostuksen loppusijoituksen ja varastoinnin suunnitteluun. Ydinvoiman riskien suhteutta-
minen muihin energiantuotantomuotoihin kuitenkin osoittaa, että ydinvoiman riskit ovat
monessa suhteessa erittäin pieniä. [2] Esimerkiksi vuosien 1969 – 2000 aikana suoraan
ja välittömästi ydinvoimasta johtuneita kuolemantapauksia on tapahtunut joitakin kym-
meniä kun taas fossiilisten polttoaineiden energiantuotanto on johtanut kymmenien tu-
hansien ihmisten kuolemaan. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvat
pienhiukkaspäästöt ovat aiheuttaneet paljon ennenaikaisia kuolemia.

Ydinvoimaloihin liittyvät riskit ovat laskeneet huomattavasti vuosikymmenten aikana. [2]
Tästä ovat osoituksena esimerkiksi automaattisten pikasulkujen määrän merkittävä las-
ku 1990-luvulta ja työntekijöiden säteilyaltistusten väheneminen. Myös vakaviin radio-
aktiivisiin päästöihin johtavien onnettomuuksien todennäköisyydet ovat laskeneet uusilla
ydinvoimalaitostyypeillä jopa 5 kertaluokkaa ydinvoimaloiden alkuajoista. Tämän lisäksi
uudistukset vanhempiin voimalaitoksiin ovat laskeneet niiden riskiä merkittävästi.

Tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuus maailman energiankäytöstä on kiteytetty mielestäni
erinomaisesti vuonna 2015 ilmestyneessä tietokirjassa "Uhkapeli ilmastolla", jossa ydinvoi-
man merkitystä ilmastotavoitteissa on tuotu esille [3]:

Jos haluamme selättää vaarallisen ilmastonmuutoksen, meidän on pakko
käyttää aivan kaikkia keinoja sen torjumiseksi. Tarvitsemme voimakkaita toi-
mia sekä uusiutuvan energian että energiansäästön että ydinvoiman että hii-
len talteenoton edistämiseksi. Lisäksi fossiilisista polttoaineista täytyy päästä
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LUKU 1. JOHDANTO 12

eroon myös teollisuudessa, ja globaali metsäkato on käännettävä metsittymi-
seksi.

IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) tutkimusten mukaan ilmaston-
muutoksen hillitseminen pelkästään uusiutuvilla energiamuodoilla on erittäin haastavaa.
Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tuotannon vaihtelevuus on edelleen suuri ongelma, jonka rat-
kaiseminen vaatisi energiatehokkaita keinoja uusiutuvan energian varastoimiseksi. Lisäk-
si energiatehokkuuden kasvaminen on historian valossa harvoin vähentänyt absoluuttista
energiankulutusta. Kehittyvien maiden oletettu energiankulutuksen merkittävä kasvami-
nen lisää haasteita entisestään. [3]

Suomessa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten ensimmäiset polttoaineniput on mah-
dollista loppusijoittaa 2020-luvun alussa, kun niiden lämmöntuotto ja säteilytaso ovat
laskeneet riittävän alhaiselle tasolle. Suomessa loppusijoituskonsepti perustuu käytetyn
polttoaineen kapselointiin kupari-valurautakapseleihin. Kapselit sijoitetaan usean sadan
metrin syvyyteen kallioperään syvennyksiin, jotka täytetään bentoniittisavella. [4] Tule-
vaisuudessa ydinjätteen loppusijoitus saattaa helpottua, jos käytetty polttoaine kierräte-
tään ja hyödynnetään nykyistä paremmin. Kierrätyksessä hyödynnetään transmutaatiota
eli isotooppien konversiota toisiksi isotoopeiksi. Tällöin pitkäikäiset fissiotuotteet on mah-
dollista muuttaa lyhytikäisemmiksi tuotteiksi, jolloin ydinjätteen radioaktiivisuus vähenee
selkeästi nopeammin. Ydinjätteen kierrättämisen johdosta ydinjätteen määrä vähenisi. [5]

1.1 Tausta

Vakaviin ydinonnettomuuksiin varautuminen on muuttunut kolmen merkittävän ydinvoi-
maonnettomuuden jälkeen. Three Mile Islandin (TMI) vakavan onnettomuuden (1979) jäl-
keen kehitys painottui hätätilanneohjeiden laatimiseen. Ohjeiden avulla operaattoreiden
on mahdollista toimia oikein häiriötilanteissa, vaikka tapahtumaa ei onnistuttaisi diagno-
soimaan. Laitos pyritään saamaan hallintaan ennen sydämen tai muiden kriittisten lait-
teiden vaurioitumista. Tšernobylin vakavan onnettomuuden (1986) jälkeen turvallisuu-
den parantaminen keskittyi vakavien onnettomuuksien lieventämiskeinoihin. Tämä johti
vakavien onnettomuuksien ohjeisiin ja laitosmuutoksiin, joilla senhetkisten laitosten jär-
jestelmiä parannettiin vakavien onnettomuuksien lieventämiseksi. Erityisesti kiinnitettiin
huomiota vedensaannin turvaamiseen reaktorin ja suojarakennuksen jäähdytystä varten,
varavoimalähteiden ja akkujen kapasiteettiin, suodatettuun paineenhallintaan sekä vedyn
hallintaan. [6]

Fukushiman vakavan onnettomuuden (2011) jälkeen turvallisuuden varmistamisessa on
korostettu äärimmäisten luonnonilmiöiden vaikutusten tunnistamista ja ennaltaehkäisyä.
Erityisesti eri turvallisuusjärjestelmien ja varavoimalähteiden riittävä erottelu on saanut
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painoarvoa. [6] Vakavien onnettomuuksien tai radioaktiivisten päästöjen mahdollisuutta
ei voida koskaan täysin poissulkea, ja siksi niiden varalle on oltava valmiussuunnitelma.
Tällöin on tärkeää pystyä ennustamaan mahdollisen radioaktiivisen päästön suuruus ja
ajankohta mahdollisimman tarkasti.

Suomalaisia ydinvoimalaitoksia koskevissa valmiustilanteessa Säteilyturvakeskuksen tehtä-
vänä on ennakoida laitostilanteen kehittymistä sekä arvioida mahdollisen radioaktiivisen
päästön suuruus ja ajankohta. Säteilyturvakeskuksella on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka
avulla laitostilannetta voidaan seurata. Järjestelmästä saadaan automaattisesti päivittyvä
tieto laitoksen turvallisuusjärjestelmien tilasta ja prosessiparametrien arvoista.

Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen ennuste päästöstä perustuu asiantuntija-arvioon se-
kä valmiuskäsikirjaan koottujen onnettomuusanalyysien tulosten käyttöön. Lisäksi apuna
ovat yksinkertaiset laskentataulukot suojarakennusvuotojen arviointia ja säteilymittarei-
den tulosten analysointia varten. Monissa muissa maissa on käytössä eri menetelmiin pe-
rustuvia ohjelmia, joiden avulla radioaktiivisen päästön suuruus ja ajankohta on mahdol-
lista ennustaa laitosparametrien kehittymisen perusteella.

1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus

Euroopan laajuista päästötyökalua on pyritty kehittämään useammassa projektissa 2000-
luvulla. Tähän mennessä mikään työkalu ei ole kuitenkaan saavuttanut standardin asemaa.
[7] Myös ENCOn vuonna 2013 julkaisemassa raportissa on asetettu tavoitteeksi yhtenäis-
tää Euroopan maiden valmiussuunnitelmia ja käytäntöjä. Euroopassa tapahtuva vakava
onnettomuus vaikuttaisi todennäköisesti useampaan Euroopan maahan, jolloin yhteiset
käytännöt voisivat parantaa merkittävästi suojelutoimien tehokkuutta. [8] Lisäksi vuon-
na 2015 alkavassa Euroopan unionin rahoittamassa FASTNET-projektissa on tavoitteena
kehittää Euroopan laajuinen vakavien onnettomuuksien tietokanta ja ohjelmakokonaisuus
hyödyntäen aikaisemmin kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Tätä varten ohjelmat on toteu-
tettava tavalla, joka mahdollistaa eri maiden laitosten parametrien syöttämisen ohjelmaan.

Tässä diplomityössä on tavoitteena selvittää eri päästöä ennustavien ohjelmien ominais-
piirteet, käyttömahdollisuudet sekä rajoitukset, ja selvitystyön perusteella kehittää suoma-
laisille ydinvoimalaitoksille valmiustilanteisiin sopiva päästön arviointityökalu. Työkalujen
rinnalla on tarkoitus käyttää Säteilyturvakeskuksen valmiustiloissa sijaitsevaa tiedonsiir-
tojärjestelmää, jolla saadaan suomalaisten voimalaitosten tärkeimmät parametritiedot re-
aaliajassa. Eri tilanteiden aikaskaaloja voidaan edelleen arvioida ennalta laskettujen on-
nettomuusanalyysien perusteella.

Työssä keskitytään reaktorin jäähdytettävyyden ja radioaktiivisen aineen syntymisen ja
kulkeutumisen arvioimiseen. Tällöin tarkastelun ulkopuolelle jäävät onnettomuuksien al-
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kutapahtumien ja päästön leviämisen sekä ympäristövaikutusten käsittely. Lisäksi työssä
kehitetty työkalu on ainoastaan suomalaisille ydinvoimalaitokselle kehitetty eli sitä ei voi-
da suoraan käyttää muiden maiden ydinvoimaloiden päästöjen ennustamiseen.

1.3 Rakenne

Aluksi luvussa 2 esitellään yleisesti ydinturvallisuuden periaatteet ja turvallisuuden osoit-
tamisen eri menetelmät. Luvussa 3 kerrotaan ydinonnettomuuksien määritelmät Suomes-
sa. Vakavien onnettomuuksien alkutapahtumat, hallitsemiskeinot ja lieventämiskeinot käy-
dään läpi yleisesti. Luvussa 4 esitellään radioaktiiviseen päästöön liittyvät fysikaaliset il-
miöt ja tapahtumien yleinen kulku kevytvesireaktoreissa vakavan onnettomuuden aikana.
Luvussa 5 kerrotaan reaktorin tilan arvioinnissa huomioitavat tärkeimmät pääpiirteet ja
Säteilyturvakeskuksen toiminta valmiustilanteessa.

Luvussa 6 esitellään suomalaiset ydinvoimalaitokset ja tärkeimpänä niiden turvallisuus-
järjestelmien ja vakavien onnettomuuksien hallintakeinojen erityispiirteet. Luvussa 7 ana-
lysoidaan muissa maissa käytössä olevia päästön ennustamiseen soveltuvia ohjelmia ja
niiden toimintaperiaatteita. Luvussa on myös pohjatietoa vakavien onnettomuuksien ylei-
sestä mallintamisesta.

Luvussa 8 esitellään työssä kehitetty Excel-pohjainen työkalu, jonka avulla Säteilyturva-
keskus pystyy paremmin arvioimaan radioaktiivisen päästön valmiustilanteessa. Luvussa
9 simuloidaan työkalun käyttöä kahden aikaisemman valmiusharjoituksen käsikirjoituksen
avulla. Lopuksi lukuun 10 on koottu työn yleiset johtopäätökset ja mahdolliset jatkotut-
kimuskohteet.



2 Ydinturvallisuus

Suomessa ydinturvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), jonka toiminta perustuu
ydinenergialakiin ja -asetukseen sekä valtioneuvoston asetuksiin. Säteilyturvakeskus on
asettanut ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset, joiden pohjalta se valvoo
ydinvoimayhtiöiden toimintaa. Valvonnan perustana ovat Ydinvoimalaitosohjeet (YVL-
ohjeet), tarkastukset ja turvallisuuden uudelleenarviointi määräajoin. [9]

Kansainvälisellä tasolla ydinenergian turvallisesta käytöstä vastaa Kansainvälinen ato-
mienergiajärjestö (International Atomic Energy Agency, IAEA). IAEA pyrkii edistämään
ydinenergian käyttöä ja estämään sen sotilaallista käyttöä. Suomen lainsäädäntö ja ydin-
voimalaitosohjeet pohjautuvat osittain IAEA:n antamiin ohjeisiin. IAEAn Turvallisuuss-
tandardien julkaisusarja (IAEA Safety Standards Series) on jaettu kolmeen kokonaisuu-
teen. Turvallisuusperusteet-sarja sisältää tärkeimmät tavoitteet, konseptit ja periaatteet,
jotka liittyvät ydinvoiman turvalliseen käyttöön. Turvallisuusvaatimukset-sarjassa toden-
netaan vaatimukset, joita on noudatettava, jotta turvallisuusperiaatteet toteutuvat riit-
tävällä tasolla. Turvallisuusoppaat-sarjassa taas esitellään suositeltuja toimia ja tapoja,
joilla turvallisuusvaatimukset voidaan toteuttaa. [10]

IAEA on määritellyt ydinvoiman käytölle perustavanlaatuiseksi turvallisuustavoitteeksi
ihmisten ja ympäristön suojelun ionisoivan säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoitteen
saavuttamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: [10]

• Säteilyaltistuksen ja radioaktiivisten päästöjen kontrollointi
• Radioaktiiviseen päästön johtavien tapahtumien todennäköisyyden rajoittaminen
• Seurausten lieventäminen radioaktiivisen päästön sattuessa

Radioaktiivista päästöä ennustavat työkalut kuuluvat viimeiseen kohtaan, koska niiden
avulla voidaan toteuttaa tehokkaat suojelutoimet.

Pääasialliset turvallisuustoiminnot ydinvoimalaitoksessa ovat reaktiivisuuden hallinta, läm-
mönpoisto reaktorista ja polttoainealtaista sekä radioaktiivisten aineiden eristäminen.
Turvallisuutta pidetään yllä muun muassa laitteistojen määräaikaisilla kalibroinneilla, tes-
tauksilla, huolloilla, korjauksilla ja laitteiden kuntotarkastuksilla. [11]

15
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2.1 Ydinvoima energiantuotantomuotona

Suomessa käytössä ja suunnitteilla olevat ydinvoimalaitokset ovat kevytvesireaktoreita,
joiden energiantuotanto perustuu fissioreaktioihin laitoksen reaktorisydämessä. Reakto-
reissa käytetään vettä neutronien hidastamiseen ja polttoaineen jäähdytykseen. [12]

Yleisesti fissioreaktio saadaan aikaan kun sähkövaraukseton neutroni törmää raskaaseen
atomiytimeen, minkä seurauksena ydin halkeaa ja syntyy kaksi kevyempää fissiotuotetta,
2 – 3 neutronia ja gamma- sekä neutronisäteilyä. Suomen ydinvoimalaitokset ovat termisiä
reaktoreita, joissa neutronit hidastetaan veden avulla. Laitoksissa käytetään uraani-235:n
suhteen väkevöityä polttoainetta. Termisissä reaktoreissa neutronit on hidastettava, jotta
niiden absorptiotodennäköisyys uraani-235:een olisi tarpeeksi suuri. Luonnonuraanissa U-
235 osuus on vain 0,72 % ja väkevöidyssä polttoaineessa 2 – 4 %. Fissiotuotteista suurin
osa on radioaktiivisia ja hieman alle prosentti näistä lähettää myös neutroneja. Nämä
viivästyneet neutronit ovat merkittävässä osassa reaktorin säätämisessä ja stabiilisuuden
ylläpidossa. [12]

Reaktiivisuuskerroin kuvaa tietyn suureen muutosnopeuden vaikutusta reaktorin reaktiivi-
suuteen. Suomen laitoksissa polttoaineen lämpötilan reaktiivisuuskerroin on negatiivinen,
koska lämpötilan noustessa neutronien resonanssiabsorptio polttoaineessa (U-238 ja Pu-
240) lisääntyy ja termisten neutronien määrä vähenee. Kevytvesireaktoreissa jäähdytteen
ja hidasteen lämpötilan negatiivinen reaktiivisuuskerroin johtuu tiheyden pienentymisestä.
[12]

Reaktorin fissioketjureaktio pysyy hallittuna, kun keskimäärin yksi fissioista syntynyt
neutroni aiheuttaa yhden uuden fission. Reaktiivisuuden hallinta on tärkeää kaikissa ti-
lanteissa, koska muuten reaktorin lämpöteho voisi hetkellisesti olla suurempi kuin jääh-
dytysteho, mikä voisi johtaa reaktorisydämen vaurioitumiseen. Fissiotuotteiden tuottama
jälkilämpö on poistettava myös reaktorin sammutuksen jälkeen, jonka vuoksi jälkiläm-
mönpoistojärjestelmien toimivuus on yksi ydinturvallisuuden tärkeimpiä osa-alueita. [12]

2.2 Turvallisuusperiaatteet

Turvallisuuden kaksi pääperiaatetta ovat moninkertaiset vapautumisesteet ja syvyyspuo-
lustus. Radioaktiivisten aineiden viisi vapautumisestettä ovat keraaminen polttoaine, kaa-
sutiivis polttoainesauva, painesäiliö, suojarakennus ja jossain määrin myös reaktoriraken-
nus. Syvyyspuolustuksessa turvallisuustoiminnot voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin, suo-
jaaviin ja lieventäviin järjestelmiin. Ennaltaehkäisevillä toiminnoilla pyritään pitämään
laitos hallitussa tilassa ja korjaamaan mahdolliset poikkeamat prosessissa automaattises-
ti. Suojaavat toiminnot havaitsevat käyttöhäiriöt ja niiden vaikutukset estetään erillisillä
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turvallisuusjärjestelmillä. Lieventävillä toiminnoilla pyritään hallitsemaan vakavaa onnet-
tomuutta ja estämään fissiotuotteiden pääsy pois suojarakennuksesta ympäristöön. [12]

Turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden kapasiteetti on ylimitoitettu moninkertaisilla
rinnakkaisilla järjestelmillä. Laitteille on korkeat laatuvaatimukset ja niiden turvamargi-
naalien tulee olla riittävät. Tärkeimmille laitteille käytetään yleisesti N + 2 –vikakriteeriä.
Tällöin turvvallisuustoiminnon on toimittava vaikka yksi laite olisi vioittunut ja toinen
laite olisi esimerkiksi huollossa. Vastaavasti N + 1 -vikakriteerissä vain yksi laite voi ol-
la vioittunut. [12] Turvallisuusjärjestelmien lisäksi niiden tukijärjestelmillä on hyvin suuri
merkitys luotettavuuden kannalta. Tärkeimpiä tukijärjestelmiä ovat muun muassa voitelu-
ja jäähdytysjärjestelmät, mittaus- ja automaatiojärjestelmät sekä ilmastointi. [12]

Rinnakkaisuuden lisäksi käytetään eri toimintaperiaatteilla, esimerkiksi sähköllä, paineil-
malla tai manuaalisesti, toimivia saman toiminnon toteuttavia laitteita. Fyysisellä erot-
telulla pienennetään rinnakkaisten järjestelmien yhtäaikaisen vaurioitumisen todennäköi-
syyttä esimerkiksi tulipalossa tai tulvan aikana. [12]

Turvallisen tilan periaatteella tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttövoiman menetystilan-
teessa järjestelmät jäävät turvallisuusnäkökulmasta mahdollisimman edulliseen tilaan. On-
nettomuuksien alkuvaiheessa tärkeimpien turvallisuustoimintojen on käynnistyttävä auto-
maattisesti, jotta operaattorilla on aikaa tarkastella tilannetta kokonaisuutena ja tehdä
turvallisuuden kannalta parhaat päätökset. [12]

2.3 Turvallisuuden osoittaminen

Ydinturvallisuutta arvioidaan käytön aikana laitosmuutosten sekä määräaikaisten turval-
lisuusarviointien yhteydessä. Turvallisuutta arvioidaan muun muassa häiriö- ja onnetto-
muusanalyysien, vikasietoisuusanalyysien sekä sisäisten ja ulkoisten vaikutusten analyy-
sien avulla. Analyysejä on päivitettävä ja täydennettävä käyttökokemuksien ja tekniikan
kehityksen myötä. [13]

Vakavista reaktorionnettomuuksista on vain vähän tarkkaa empiiristä tietoa laitosmitta-
kaavassa. Laboratorio-oloissa voidaan selvittää yksittäisiin ilmiöihin liittyviä fysikaalisia
lainalaisuuksia, vaikka vakavan onnettomuuden kokonaisuuden testaaminen kokeellisesti
onkin mahdotonta. Laskennallisilla, ilmiömallit yhdistävillä turvallisuusanalyyseillä täytyy
osoittaa laitoksen turvallisuus kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa. Turvallisuuden
osoittaminen voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, jotka ovat deterministiset ja todennä-
köisyyspohjaiset analyysit. [13]
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2.3.1 Deterministiset analyysit

Deterministisissä analyyseissä tietyt alkutapahtumat on ennalta määrätty. Onnettomuu-
den kulku lasketaan ja turvallisuustoimintojen riittävyys osoitetaan malleilla. Analyyseissä
voidaan käyttää konservatiivisia oletuksia tai realistisia parhaan arvion menetelmiä. Tur-
vallisuuden osoittaminen vaatii riittäviä turvallisuusmarginaaleja ja herkkyysanalyysejä.
[12]

Konservatiivisilla analyyseillä tarkoitetaan analyysejä, joissa mallinnettavat epävarmuu-
det pyritään huomioimaan käyttämällä oletusta, jolla mallinnustulos antaa vakavamman
seurauksen kuin todellisuudessa. Tällöin on tehtävä myös herkkyystarkastelu tärkeimpien
parametrien suhteen. Parhaan arvion menetelmissä fysikaalisille malleille pyritään käyt-
tämään mahdollisimman realistisia arvoja. Tällöin on tehtävä myös epävarmuusanalyysi
sopivalla tilastollisella menetelmällä. Analyyseissä käytettäville oletuksille on laadittu tar-
kat vaatimukset. [14]

Analyyseillä on osoitettava, että odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden päästörajat ei-
vät ylitä valtioneuvoston asetuksen mukaisia päästörajoja. Analysoitavia tapahtumia ovat
kaikki oletetut käyttö- ja onnettomuustilanteet alkutapahtumasta turvalliseen tilaan. Ana-
lyysit tehdään yleensä laskentaohjelmilla, jolloin niiden kelpoisuus on osoitettava. [14]

Deterministisiä analyysejä voidaan käyttää valmiustilanteessa erilaisten onnettomuustyyp-
pien aikaviiveiden arvioimiseen. Analyysejä on kuitenkin mallinnettu vain rajallinen mää-
rä, jolloin niiden tuloksia ei voida aina suoraan käyttää.

2.3.2 Todennäköisyyspohjaiset analyysit

Todennäköisyyspohjaisilla turvallisuusanalyyseillä (Probabilistic Risk Assessment [PRA]
tai Probabilistic Safety Assessment [PSA]) tarkastellaan turvallisuudelle tärkeiden jär-
jestelmien, ihmisen toiminnan ja ulkoisten ilmiöiden luotettavuuden tai todennäköisyy-
den vaikutusta turvallisuuteen. Tällöin voidaan helpommin tunnistaa eri riskitekijöitä ja
löytää parannuskohteita. Analyysejä voidaan käyttää myös päivittäisten turvallisuuspää-
tösten arvioinnissa. PRA-analyysillä tunnistetaan tapahtumayhdistelmät, jotka johtavat
reaktorisydämen vaurioitumiseen, sekä tapahtumien todennäköisyydet. PRA-analyysien
päivittäminen kokemusten, laitosmuutosten ja tarkemman tiedon myötä on tärkeää, jotta
analyysit olisivat mahdollisimman paikkansapitäviä. [12]

PRA-malleissa pyritään löytämään tärkeimmät fysikaaliset ja loogiset mallit, jotka ku-
vaavat mahdollisimman tarkasti onnettomuuden mahdollista kulkua. Malleja varten tar-
vitaan tietoa laitoksen suunnittelusta, käyttöhistoriasta, komponenteista (luotettavuus ja
vikahistoria) sekä inhimillisistä tekijöistä. Lisäksi on kuvattava mahdollisimman tarkasti
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sydämen vaurioitumiseen liittyvät ilmiöt ja radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen lai-
toksen sisällä. Lopullisella PRA-mallilla voidaan arvioida eri tapahtumakulkujen toden-
näköisyyksiä ja niistä aiheutuvia päästöjä. Tällöin nähdään, mitkä tapahtumat ovat to-
dennäköisimpiä ja mitkä osatekijät vaikuttavat voimakkaimmin onnettomuuden kulkuun.
[12]

Alkutapahtuma on tapahtuma, joka johtaa käyttöhäiriöön tai onnettomuustilanteeseen.
[15] PRA-analyyseissä voidaan tarkastella joko sisäisten alkutapahtumien vaikutusta (esi-
merkiksi eri vuodot tai transientit) tai ulkoisten alkutapahtumien vaikutusta (esimerkiksi
tulipalot tai luonnonilmiöt). Onnettomuuden kulku on jaettu PRA:ssa kronologisesti ta-
soihin: [12]

• Taso 1: reaktorisydämen vaurioitumisen todennäköisyys ja vaurioitumiseen johtavat
tapahtumaketjut
• Taso 2: laitokselta (suojarakennuksesta) ympäristöön pääsevän radioaktiivisen pääs-

tön todennäköisyys, suuruus ja ajoittuminen
• Taso 3: radioaktiivisen päästön aiheuttamat riskit laitoksen ulkopuolella

Tason 2 PRA:n avulla voidaan tarkastella vakavien onnettomuuksien etenemistä ja suo-
jarakennuksen toimintaa onnettomuuden aikana. Tällöin voidaan tunnistaa ilmiöt ja toi-
minnot, jotka ovat tärkeimpiä vakavien onnettomuuksien aikana. PRA:n avulla voidaan
myös todentaa, että suuret päästöt ja suuret aikaiset päästöt ovat tarpeeksi epätoden-
näköisiä. Myös vakavien onnettomuuksien hallintaohjeita voidaan suunnitella ja kehittää
tason 2 PRA:n pohjalta. Yleisellä tasolla PRA:n tuloksia voidaan käyttää laitoksen koko-
naisuuden hallintaan esimerkiksi ikääntymisen ja laitosparannusten tukena. [16]

Tason 2 PRA:ssa analysoidaan samoja ilmiöitä, joita on arvioitava myös radioaktiivisen
päästön ennustamista varten. Tason 2 PRA-tuloksia voidaan hyödyntää valmiustilantees-
sa, jos niiden löytäminen ja havainnointi onnistuu mahdollisimman nopeasti ja helposti.
Valmiustilanteen ja PRA:n onnettomuussekvenssin yhdenmukaisuus riippuu merkittävästi
siitä, miten monta parametria käyttäjän on mahdollista muuttaa.

2.4 Turvallisuusvaatimukset

Turvallisuusanalyysien perusteella osoitetaan, että oletettujen onnettomuuksien taajuudet
ovat tarpeeksi matalat ja päästöt ovat pienemmät kuin sallitut raja-arvot. Tämän lisäk-
si laitoksen toiminnoille asetetaan vaatimuksia, joita käytetään laitoksen turvallisuuden
varmistamiseksi erilaisissa onnettomuustilanteissa. [11]

Polttoaine-elementtien on kestettävä termodynaamiset ja säteilyrasitukset kaikissa tilan-
teissa ja eri onnettomuuksille on määritelty polttoainevaurioiden maksimimäärä. Sydämen
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geometrian on säilyttävä sellaisena, että säätösauvat ja jäähdytys toimivat suunnitellusti.
Reaktorin tehon käyttäytymisen on oltava luontaisesti stabiili kaikissa oletetuissa tapah-
tumissa ja teknisten vaatimusten tehon hallinnalle on oltava mahdollisimman pienet. [11]

Reaktorin primääripiirin putkistot, eristyslaitteet ja muut siihen liittyvät laitteet on val-
mistettava mahdollisimman korkeilla laatustandardeilla. Primääripiirissä on myös ylipai-
nesuojaus, joka estää radioaktiivisen aineen pääsyn suoraan ympäristöön. Jäähdytepiirissä
on oltava myös puhdistusjärjestelmä, jonka avulla jäähdytteestä poistetaan korroosiotuot-
teet ja mahdolliset fissiotuotteet. Näytteenottojärjestelmillä voidaan määrittää radionukli-
dien konsentraatio jäähdytteestä tai ilmatilasta. [11]

Instrumentoinnin avulla on mahdollista seurata reaktorin tilaa tekemällä johtopäätök-
siä parametrien arvoista. Suojausjärjestelmien on pystyttävä ohittamaan ohjausjärjestel-
män haitalliset toiminnat, jotta päästään turvallisuuden kannalta parhaaseen tilaan vi-
katilanteissa. Suojausjärjestelmän on lisäksi pystyttävä estämään operaattorin haitalliset
toimenpiteet ja automatisoitava turvallisuusjärjestelmien käynnistykset onnettomuuksien
alkuvaiheessa. Tämän jälkeen operaattori varmistaa, että suojaukset ovat toimineet oi-
kein seuraamalla muun muassa prosessisuureita. Onnettomuustilanteissa tarvitaan lisäksi
edellytykset varavoiman käytölle. Varavoiman avulla tärkeimpien turvallisuusjärjestelmien
sähkönsyöttö voidaan taata, kun ulkoinen sähköverkko menetetään. [11]



3 Ydinvoimaonnettomuudet

Normaalikäytöllä ydinvoimalassa noudatetaan turvallisuusteknisiä käyttöehtoja (TTKE),
joilla varmistetaan ja optimoidaan ydinvoimalan turvallisuus. Käyttöehdot asettavat ra-
joituksia erilaisille vikatilanteille, esimerkiksi sallituille korjausajoille. [9] Ydinvoimaonnet-
tomuuksien mahdollisuutta ei voida koskaan täysin poissulkea, mutta niiden tapahtuma-
todennäköisyyttä voidaan pienentää ja valmiuksia onnettomuuden hallintaan parantaa.

Toiminnalliset syvyyssuuntaiset puolustustasot voidaan jakaa viiteen ryhmään, ja niiden
avulla pyritään varautumaan poikkeaviin tapahtumiin. Ensimmäisessä tasossa ennaltaeh-
käistään poikkeavia tapahtumia, jotta onnettomuuksia ei syntyisi. Toisessa tasossa häiriö-
tilanteiden hallinnalla pyritään estämään käyttöhäiriöiden kehittymistä onnettomuudeksi.
Tämä voidaan saavuttaa järjestelmillä, jotka pystyvät hallitsemaan poikkeamat proses-
sissa. Kolmannessa tasossa onnettomuustilanteita hallitaan järjestelmillä, jotka toimivat
automaattisesti ja luotettavasti. Tavoitteena on estää polttoainevaurioiden syntyminen ja
apukeinoina voidaan käyttää myös manuaaliseti käynnistettäviä järjestelmiä. Neljännes-
sä tasossa vakavien onnettomuuksien vaikutuksia pyritään lieventämään varmistamalla
suojarakennuksen tiiveys kaikissa oletetuissa tilanteissa. Tavoitteena on, että päästöille
asetetut raja-arvot eivät ylity. Viidennessä tasossa pyritään lieventämään onnettomuuden
ympäristövaikutuksia ja väestöön kohdistuvaa säteilyaltistusta. [13]

3.1 Onnettomuusluokat Suomessa

Valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta onnettomuudet on jao-
teltu kolmeen luokkaan, joita ovat oletetut onnettomuudet, oletettujen onnettomuuksien
laajennukset ja vakavat onnettomuudet. [13]

Laitoksen oletetaan selviytyvän oletetusta onnettomuudesta ilman vakavia polttoainevau-
rioita. Onnettomuuksista on selvittävä, vaikka yksittäiset turvalaitteet olisivat viallisia
tai korjauksessa. Oletettujen onnettomuuksien taajuudet on jaettu kahteen luokkaan. En-
simmäisessä luokassa taajuus on suurempi kuin kerran sadassa käyttövuodessa mutta pie-
nempi kuin kerran tuhannessa käyttövuodessa. Toiseen luokkaan kuuluvat onnettomuudet,
joiden taajuus on pienempi kuin kerran tuhannessa käyttövuodessa. [13]

21
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Oletetun onnettomuuden laajennukset on jaettu kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä luo-
kassa ovat onnettomuudet, joissa käyttöhäiriön seurauksena turvallisuusjärjestelmässä ta-
pahtuu yhteisvika. Toiseen luokkaan kuuluvat todennäköisyysperusteisten analyysien pe-
rusteella tunnistetut merkittävät vikayhdistelmät ja kolmanteen luokkaan kuuluvat onnet-
tomuudet, jotka aiheuttaa harvinainen ulkoinen alkutapahtuma. Häiriön jälkeen reaktori
on hallitussa tilassa, jos reaktori on sammutettu ja jälkilämmönpoisto on toiminnassa.
Turvalliselta tilalta vaaditaan edellisen lisäksi reaktorin paineettomuutta. [13]

Vakavissa onnettomuuksissa vakavin ympäristölle aiheutuva riski on fissiotuotteiden pääsy
ilmakehään. Ydinvoimalaitoksissa syntyy pieniä määriä radioaktiivista materiaalia myös
aktivoitumisreaktiossa rakennemateriaaleissa jäähdytysveden korroosiotuotteissa. Näiden
merkitys vakavissa onnettomuuksissa on kuitenkin hyvin vähäinen. Tämän vuoksi vaka-
vissa onnettomuuksissa tärkeintä on säilyttää fissiotuotteiden etenemisesteiden eheys tai
sen epäonnistuessa viivästyttää niiden rikkoutumista mahdollisimman pitkään. [12]

3.2 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Vakava onnettomuus estetään käyttämällä reaktorin pikasulkua (reaktiivisuuden hallinta)
ja jälkilämmönpoistojärjestelmiä. Järjestelmien riippuvuus sähkönsyötöstä ja päälämpö-
nielusta määrittelee laitoksen turvallisuuden erittäin epätodennäköisissä onnettomuusti-
lanteissa. Laitoksilla on kuitenkin tärkeimmille laitteille akkuja sekä vesisäiliöitä. Tär-
keimmät turvallisuusjärjestelmät on sijoitettu turvallisuuslohkoihin, jotka ovat fyysisesti
toisistaan eroteltuja tiloja. [12]

Sähkönsyötön varmentaminen on tärkeää, koska kaikki aktiiviset turvallisuuslaitteet tar-
vitsevat toimiakseen sähköä. Poikkeuksena ovat kuitenkin passiiviset järjestelmät, joiden
toiminta voi perustua muun muassa luonnonkiertoon tai paineakkuihin. Normaalit oma-
käyttösähköjärjestelmät ovat laitteita, jotka eivät ole varatehon syöttöjärjestelmän piiris-
sä. Varavoimalähteitä ovat erilliset dieselmoottorit ja kaasuturbiinit, jotka eivät ole riip-
puvaisia ulkoisesta sähköverkosta. [12]

Suomen laitoksissa sähkönsyötössä toteutetaan syvyyspuolustusperiaatetta. Normaalia-
jossa käytetään omakäyttösähköön laitoksen tuottamaa sähköä. Seuraava vaihtoehto on
käyttää ulkoista sähköverkkoa, johon on kaksi liityntää. Jos ulkoinenkin sähköverkko me-
netetään, on laitoksella neljä hätädieselgeneraattoria, joista yksi riittää tärkeiden turval-
lisuustoimintojen ylläpitoon. Lisäksi Olkiluodon alueella on erillinen kaasuturbiini ja Lo-
viisan alueella dieselgeneraattori. Laitosalueiden läheisyydessä on myös pieni vesivoimala,
johon on varayhteys. [17]

Meriveden saanti on tällä hetkellä välttämätöntä Olkiluodon laitoksissa 1 & 2. Merivesi toi-
mii päälämpönieluna eli sitä tarvitaan muun muassa huonetilojen ja toimilaitteiden jääh-
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dytykseen. Toisin sanoen ilman merivesipiiriä reaktorin tuottama jälkilämpöteho ei siirry
tarpeeksi tehokkaasti pois suojarakennuksesta. Olkiluodon nykyisiin kiehutusvesilaitoksiin
on suunnitteilla vaihtoehtoinen höyryllä toimiva vedenpumppauksen varajärjestelmä. [18]
Se on korkeapaineinen lisävesijärjestelmä, joka saa käyttövoimansa reaktorista syntyvästä
höyrystä. Järjestelmä on määrä asentaa vuosien 2017 – 2018 aikana. Loviisaan on huh-
tikuussa 2015 valmistunut ilmajäähdytteiset jäähdytystornit. [19] Niiden avulla reaktorin
ja polttoaineiden jälkilämpö on mahdollista poistaa myös ilman merivettä.

Hätätilanneohjeet (Emergency Operating Procedures, EOPs) ovat ohjeita, joiden avulla
pyritään saattamaan laitos hallittuun tilaan. Ohjeiden tulisi olla sellaisia, että operaatto-
rin ei tarvitse itse identifioida onnettomuusketjun tyyppiä. Lisäksi ohjeiden käytön tulisi
perustua laitosparametrien tai niistä helposti johdettavien suureiden seuraamiseen eli oh-
jeiden periaatteena on oireperusteinen lähestymistapa. [20]

Kun ohjeet perustuvat laskettuihin, mahdollisimman tarkkoihin onnettomuustilanteisiin,
voidaan varmistaa, että operaattorilla on tarpeeksi aikaa suorittaa vaaditut toimenpiteet
oikeaan aikaan. Ohjeiden tulisi olla yksiselitteiset ja niiden seuraamisen stressitilantees-
sa tulisi olla mahdollista. Ohjeiden toimivuus on testattava onnettomuusharjoituksissa.
Ohjeiden rakenteen on oltava mahdollisimman kompakti, jolloin erillinen taustamateriaali
antaa perustelut ohjeille. Onnettomuuden ehkäisy- ja hallintatilanteissa on selkeät teh-
tävät eri ihmisille ja vastuualueet on selkeästi rajattu. [20] Hätätilanneohjeisiin liittyvät
toimenpiteet ovat integroituna myös tason 1 PRA:ssa.

3.3 Onnettomuuksien alkutapahtumat

Onnettomuuksien alkutapahtumat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Alkutapahtumien
tunnistaminen ja niiden vaikutusten arvioiminen on tärkeää, jotta niihin voidaan varau-
tua jo etukäteen teknisillä parannuksilla ja erilaisilla ohjeilla. Fukushiman vakavan ydinon-
nettomuuden jälkeen kaikille Euroopan ydinvoimalaitoksille tehtiin kattava ja läpinäkyvä
riski- ja turvallisuusarvio (”stressitesti”). Arvioinnissa pääpaino oli maanjäristysten, tul-
vien ja muiden äärimmäisten sääilmiöiden vaikutus laitosten ydinturvallisuuteen. Lisäksi
turvajärjestelmien osittainen pettäminen sekä vakavien onnettomuuksien hallinta olivat
osa arviointia. [17]

3.3.1 Sisäiset alkutapahtumat

Sisäiset alkutapahtumat ovat ydinvoimalaitoksen sisäisiä tapahtumia, jotka voivat joh-
taa käyttöhäiriöön tai onnettomuuteen. Tapahtumat voivat olla laitevikoja, inhimillisiä
virheitä tai laitosprosessien häiriöitä. [12] Alkutapahtumien jälkeen laitoksen automaatio
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(tehonrajoitussäätö sekä muut säätösignaalit) ja turvallisuuslaitteet (esimerkiksi varovent-
tiilit tai eristysventtiilit) pyrkivät saamaan laitoksen uuteen tasapainotilaan.

Jäähdytteen virtauksen pieneneminen

Painevesireaktorissa pääkiertopumppujen pysähtyminen pienentää primääripiirin massa-
virtaa. Moottorin vauhtipyörä viivästyttää pääkiertopumpun pysähtymistä. Reaktorin te-
honrajoitussäätäjä säätää tehon vastaamaan pumppujen lukumäärää. Muita pääkierto-
pumppuihin liittyviä transientteja ovat pumpun rikkoutuminen ja tiivistevuodot. [21]

Kiehutusvesireaktoreissa vika sähköjärjestelmissä tai operaattorin virhe tehonsäädössä voi
aiheuttaa jäähdytteen virtaukseen liittyvän transientin. Muita transientteja ovat muun
muassa syöttövesivirtauksen häiriintyminen ja pääkiertopumppujen kierrosnopeuden muu-
tokset. [22]

Jäähdytemäärän kasvu tai väheneminen primääripiirissä

Painevesireaktoreissa hätäjäähdytysjärjestelmän virheellinen toiminta tai primääripiirin
vuodot vaikuttavat primääripiirin vesimäärään. Höyrystimen lämmönsiirtoputken rikkou-
tuminen on ongelmallisimpia tapahtumia, koska tällöin primäärivettä pääsee sekundääri-
puolelle, jolloin päästö tapahtuu ympäristöön. Lisäksi primäärivettä menetetään, jolloin
pahimmassa tapauksessa primääripiirin vesivaranto loppuu. [21]

Kiehutusvesireaktorissa jäähdytemäärän liittyvä transientti voi alkaa, jos pinnansäätö ei
toimi tai syöttöveden jakelussa on ongelmia. [22]

Lämmönsiirron kasvu tai pieneneminen sekundääripuolelle

Painevesilaitoksissa syöttöveden lämpötila voi laskea turbiinilaitoksen tehon menetyksen
tai korkeapaine-esilämmittimien ohituksen avautumisen vuoksi. Muita transientteja ovat
erilaiset höyryvirtaukseen vaikuttavat tapahtumat kuten putkien rikkoutuminen tai vent-
tiilien häiriöt. [21]

Paineen nousu tai lasku

Kiehtusvesireaktorissa muun muassa turbiinin pikasulku tai tuorehöyryn venttiilin tahaton
sulkeminen aiheuttaa painetransientin. Myös reaktorin paineenalennusventtiilien aiheeton
aukeaminen tai eristysten väärä toiminta voi johtaa äkilliseen paineen muutokseen. [22]
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Reaktiivisuus- ja tehojakautumapoikkeavuudet

Painevesireaktoreissa säätösauvojen kontrolloimaton ylösajo reaktorin ollessa alikriittinen
on merkityksellinen, kun primääripiirin booripitoisuus ei yksin riitä reaktorin alikriittisenä
pitämiseen. Kontrolloimaton säätösauvojen ylösasjo voi tapahtua myös tehoajon aikana,
mikä johtaa pikasulkuun. [21]

Muita transientteja ovat erilaiset boorin laimenemiseen johtavat tapahtumat ja säätösau-
vojen putoaminen tai sinkoaminen hallitsemattomasti. Myös polttoaine-elementin virheel-
linen sijoitus sydämeen voi johtaa termisten marginaalien sallittujen arvojen ylittymiseen.
[21]

Muut tapahtumat

Reaktorin pikasulun epäonnistuminen transientissa (Anticipated transient without
scram, ATWS) on erittäin epätodennäköinen onnettomuustyyppi. Tässä tilanteessa reak-
tori voi pysyä kriittisenä ja jäädä teholle. Tällöin reaktorin jäähdyttäminen on mahdoton-
ta jälkilämmönpoistojärjestelmillä, koska ne on mitoitettu toimimaan vain sammutetulle
reaktorille. Todennäköisimmin pikasulku kuitenkin onnistuu ainakin osittain viivästetysti
ennen vakavaa onnettomuutta. [21]

Station Blackout -tilanteessa kaikki ulkoiset sähköverkot menetetään ja kaikki varavoi-
majärjestelmät ovat toimintakyvyttömiä. Tällöin laitoksen tilan kehittymiseen vaikuttaa
merkittävästi primääripiirissä olevan veden määrä ja akkujen kapasiteetti. Suurempi alku-
tilanteessa oleva vesimäärä tai akkujen kapasiteetti antaa enemmän aikaa palauttaa sähkö-
järjestelmät toimintakuntoon. Tästä syystä uusien laitosten suunnittelussa on ollut suuri
painoarvo passiivisten jälkilämmönpoistojärjestelmien kehittämisessä. Lisäksi suojaraken-
nuksen tilavuus ja paineenkesto vaikuttaa merkittävästi laitosten suunnitteluperusteisiin
vakavien onnettomuuksien varalta. [23]

Päälämpönielun menetys johtaa ennen pitkää reaktorin sulamiseen, jos käytössä ei
ole muita keinoja siirtää lämpöä pois reaktorista ympäristöön. Päälämpönielun menetyk-
sen jälkeen sydämen paljastumista voidaan kuitenkin viivästyttää esimerkiksi Olkiluodon
kiehutusvesireaktorissa kierrättämällä primääripiirissä olevaa vettä. Tällöin jäähdytys on
mahdollista siihen asti kun vesi alkaa kiehua (pumppujen kaviointi). Myös hätälisävesi-
säiliöiden käyttö on mahdollista, mutta se vaatii toimiakseen pumput, joiden jäähdytys
ei ole riippuvainen merivedestä. Loviisassa on käytössä kaksi päälämpönielua ja lisäksi
vesivaranto on tehoon nähden suuri, mikä kasvattaa aikaviiveitä merkittävästi. [17]
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3.3.2 Ulkoiset alkutapahtumat

Ulkoiset alkutapahtumat ovat ydinvoimalaitoksen lähiympäristössä tapahtuvia poikkeuk-
sellisia tilanteita tai tapahtumia, jotka voivat johtaa käyttöhäiriöön tai onnettomuuteen.
Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät ulkoiset alkutapahtumat.

Maanjäristykset

Suomi sijaitsee maantieteellisesti alueella, jossa voimakkaita maanjäristyksiä ei ole rapor-
toitu. Suomessa rakennuksille ei ole rakennusmääräyksissä vaatimuksia maanjäristyksen
varalta, mutta ydinvoimalaitoksilta velvoitetaan maanjäristyksien vaikutusten kestämi-
nen. Suomessa ydinvoimalaitokset sijaitsevat suoraan vankan kallioperän päällä, mikä pa-
rantaa merkittävästi maanjäristyksien vaikutusten ennustettavuutta. [17]

Maanjäristykset tulivat mukaan PRA-analyyseihin Loviisaan vuonna 1992 ja Olkiluotoon
vuonna 1997. Tulosten pohjalta on parannettu tärkeiden laitteiden kestävyyttä maanjäris-
tyksen vaikutuksilta. Maanjäristysten aiheuttama uhka on alhainen molemmilla laitoksilla.
[17]

Tulvat

Itämeri on suljettu meri, jossa vedenpinnan korkeusvaihtelut ovat pieniä. Myös tsunamien
muodostuminen on käytännössä mahdotonta, koska meren keskisyvyys on vain 55 metriä.
Itämeri on myös suojassa voimakkailta Atlantin vaikutuksilta Pohjanmeren sekä Tanskan
salmen takana ja vuorovesi-ilmiö on merkityksetön. [17]

Olkiluodossa kriittisen vedenpinnan ylitys (+3,5 metriä) on hyvin epätodennäköistä. Lo-
viisassa kriittinen vedenpinta on 2,1 metriä kylmässä sammutustilassa, mutta tehoajossa
vastaava kriittinen pinnankorkeus on 3 metriä. Merenpinnankorkeuden muutokset Lovii-
sassa tunnetaan hyvin ja analyysien pohjalta on todettu, että kriittinen merenpinnan-
korkeus ylitettäisiin vain tilanteessa, jossa kaikki korkeuteen vaikuttavat tekijät saisivat
maksimiarvonsa samaan aikaan. [17]

Äärimmäiset sääilmiöt ja muut uhat

Äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusta on mallinnettu PRA-analyysein, joissa on huomioi-
tu erityisesti ilmiöiden yhteisvaikutukset ja riippuvuudet. Äärimmäisiä sääilmiöitä voivat
olla esimerkiksi salamointi, korkea meriveden lämpötila, lumimyrksyt tai alhainen ilman-
lämpötila. [17]

Meriveden käyttömahdollisuus voidaan menettää esimerkiksi öljytankkerionnettomuudes-
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sa, jos öljy leviää meriveden sisääntuloalueelle. Meriveden saanti voi myös vaarantua le-
väkasvun tai simpukoiden vuoksi. Talvella suppojää voi aiheuttaa ongelmia meriveden
saannille. [17]

3.4 Vakavien onnettomuuksien hallinta

Vakavalla onnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa polttoaine menettää eheytensä
ja tämän seurauksena sydän vaurioituu. Vakavaan onnettomuuteen johtavat onnettomuu-
det voidaan jakaa kahteen luokkaan: reaktiivisuus- ja jäähdytteenmenetysonnettomuu-
teen. Onnettomuuden ympäristöseuraukset riippuvat siitä, miten hyvin fissiotuotepäästöt
onnistutaan pidättämään suojarakennuksen sisällä. [12]

Reaktiivisuusonnettomuudessa (Reactivity-initiated Accident, RIA) reaktiivisuuden hal-
linta menetetään ja polttoaineen tuottama teho kasvaa äkillisesti. Tällöin on mahdollista,
että polttoainesauvoja vaurioituu lämpötilan nousun seurauksena. Nykyään käytössä ole-
vissa kevytvesireaktoreissa reaktiivisuusonnettomuuksien vakavat seuraukset on eliminoitu
tehokkaasti reaktoreiden luontaisella stabiilisuudella ja negatiivisilla takaisinkytkennöillä
sekä nopeilla hätäjäähdytysjärjestelmillä. [24]

Jäähdytteenmenetysonnettomuus (Loss-of-coolant Accident, LOCA) voi johtua primääri-
piirin vuodosta tai jälkilämmönpoistojärjestelmien menetyksestä, jolloin reaktorisydämen
jäähdytysvesi kiehuu ja sydän paljastuu. Suuri vuoto tyhjentää primääripiirin erittäin
nopeasti, jolloin myös sen paine laskee nopeasti. Tällöin hätäjäähdytys voidaan toteuttaa
matalapainejärjestelmillä. Pienet vuodot voidaan kompensoida korkeapaineisilla hätäjääh-
dytysjärjestelmillä. [25]

Vakavan onnettomuuden hallinnassa (Severe Accident Management, SAM) tärkeintä on
estää tai minimoida fissiotuotteiden pääsy ympäristöön ja lopulta saattaa laitos hallittuun
tilaan. Tämä tavoite saavutetaan, kun sydämen sulaminen saadaan hallintaan ja tärkeim-
mät päästöesteet pidetään eheinä. Tärkeää on myös paineen hallinta suojarakennuksessa
ja paloherkkien aineiden konsentraation vähentäminen. [20]

Suomessa ydinvoimalaitoksilta vaaditaan SAM-strategia, jolla pystytään uskottavasti hal-
litsemaan vakavien onnettomuuksien ilmiöitä. Suomessa SAM-strategia on toteutettava
järjestelmin, jotka ovat riippumattomia laitoksen normaalia käyttöä, odotettavissa olevia
käyttöhäiriöitä tai oletettuja onnettomuuksia varten suunnitelluista järjestelmistä. Järjes-
telmien on myös oltava turvallisuusluokiteltuja ja yksittäisvikasietoisia. Tärkeimpiä suoja-
keinoja ovat vetypalojen ja muiden räjähdysten estäminen sekä sydänsulan hallinta. Stra-
tegian keinot tähtäävät suojarakennuksen tiiveyden säilyttämiseen ja tarvittaessa paineen
alennukseen suodattamalla päästöä mahdollisimman tehokkaasti. [12]
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Vakavan reaktorionnettomuuden jälkeen reaktori on hallitussa tilassa, jos jälkilämmön-
poisto toimii suojarakennuksessa ja reaktorisydämen jäänteissä, jäänteiden lämpötila on
vakaa tai laskussa, uudelleenkriittisyyden vaaraa ei ole sekä fissiotuotteiden päästöt ovat
erittäin pieniä. Turvallisessa tilassa suojarakennuksen paine on lisäksi niin alhainen, että
vuoto suojarakennuksesta olisi pieni, vaikka suojarakennus ei olisi tiivis. [13]

Vakavien onnettomuuksien ohjeet (Severe Accident Management Guidelines, SAMGs)
otetaan käyttöön, kun hätätilanneohjeiden mukaiset toimenpiteet eivät ole riittäneet on-
nettomuuden pysäyttämiseen. SAM-strategiassa tarkoitus on käyttää mahdollisimman
yleispäteviä keinoja vakavan onnettomuuden hallitsemiseen ja päästöjen pienentämiseen.
Tärkeintä on tehdä toimintoja, joilla varmistetaan suojarakennuksen eheys. [20]

Vakavien onnettomuuksien ohjeiden laatimista varten on tunnistettava laitoksen kriittiset
ja haavoittuvimmat järjestelmät, jos järjestelminä käytetään jo olemassa olevia muihin
toimintoihin käytettäviä järjestelmiä. Niiden merkitys onnettomuuden kulkuun ja päästö-
ennusteisiin on tiedettävä, jotta voidaan arvioida onnettomuuden tilanteen vakavuus. On
myös pystyttävä arvioimaan laitteiden tai järjestelmien uudelleen käyttökuntoon saami-
seen kuluva aika vikojen jälkeen. [20]

Lisäksi on tunnistettava laitoksen toiminnallisuudet. Joitakin järjestelmiä voidaan onnet-
tomuustilanteissa käyttää myös tarkoituksiin, joihin niitä ei ole alunperin suunniteltu.
Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi palotorjuntaan liittyvät järjestelmät ja kannettavat
laitteet. Onnettomuuden hallintastrategia tehdään ottamalla huomioon kaikki laitoksen
haavoittuvuudet ja toiminnallisuudet. Ohjeet sisältävät muun muassa kriteerit ja aikaik-
kunat käyttöönotolle, laitteiden ja resurssien tarpeen, varoitukset ja lopetusehdot sekä
ohjeet laitoksen tilan kehittymisen seurantaan. [20] Vakavien onnettomuuksien ohjeisiin
liittyvät toimenpiteet ovat integroituna myös tason 2 PRA:ssa.



4 Radioaktiivisen päästön syntyminen

Suuri radioaktiivinen päästö ydinvoimalaitoksesta on mahdollinen, jos laitoksen reaktori-
turvallisuus vaarantuu. Reaktoriturvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvat ketjureaktion eli
tehon hallinta, polttoaineen jäähdytys eli ketjureaktion sammuttamisen jälkeen jälkiläm-
mön poisto sekä radioaktiivisten aineiden pidättäminen suojarakennuksen sisällä. [12]

Ydinvoimatekniikassa lähdetermillä (source term) tarkoitetaan yleisesti onnettomuusti-
lanteessa ympäristöön pääsevän radioaktiivisen aineen määrää. Lähdetermi voi kuitenkin
liittyä myös onnettomuuden muihin vaiheisiin. Ensimmäinen lähdetermi on reaktorin sy-
dämestä vapautuneen radioaktiivisen aineen määrä. Tämän jälkeen suojarakennuksen läh-
determillä tarkoitetaan sitä radioaktiivisen aineen määrää, jonka on mahdollista vapautua
suojarakennuksesta. Jatkossa tässä työssä lähdetermi-nimitystä käytetään kuitenkin vain
ympäristöön vapautuvasta radioaktiivisesta aineesta.

Kattavan lähdetermien analysoinnin voidaan sanoa alkaneen Yhdysvaltojen ydinvoima-
viranomaisen (Nuclear Regulatory Commission, NRC) WASH-1400 raportista, jossa läh-
determejä analysoitiin systemaattisesti ensimmäisen kerran todennäköisyyspohjaisen ana-
lyysin yhteydessä. Tämän jälkeen Yhdysvalloissa kehitettiin lähdetermin laskentakoodi
(Source Term Code Packages, STCP), jonka avulla yhdysvaltalaisten reaktoreiden lähde-
termit oli mahdollista laskea. Tässä vaiheessa oli oleellista jakaa tärkeimmät lähdetermiin
vaikuttavat radioaktiiviset aineet ryhmiin, koska kaikkien aineiden huomioiminen erikseen
olisi ollut laskennallisesti käytännössä mahdotonta. Lisäksi oli tärkeää tunnistaa tärkeim-
mät lähdetermin suuruuteen vaikuttavat onnettomuusvaiheet ja pidättymismekanismit.
Vuonna 1995 julkaistiin seuraava NRC:n merkittävä julkaisu, NUREG-1465. Tässä julkai-
sussa tarkennettiin STCP:n tuloksia ja niitä tarkasteltiin tarkemmin epävarmuustarkas-
teluilla. [26]

Tämän jälkeen lähdetermien analysointiin on käytetty yhä enemmän aikaa ja niiden ym-
märtämisen syventämiseksi on tehty kokeellisia tutkimuksia. Kun ennen jouduttiin käyt-
tämään konservatiivisia karkeita arvioita reaktorista vapautuvien aineiden vapautumiso-
suuksille, on nykyään käytössä huomattavasti tarkemmat fysikaaliset mallit radioaktii-
visten aineiden kulkeutumiselle. Kehitystä ovat edistäneet ennen kaikkea kattavat tutki-
muskokeet, joiden avulla vakavien onnettomuuksien laskentamalleja on voitu tarkentaa ja

29



LUKU 4. RADIOAKTIIVISEN PÄÄSTÖN SYNTYMINEN 30

verifioida. [26] NRC:n uusimmassa vakavien onnettomuuksien raportissa on pyritty esittä-
mään vakavan onnettomuuden kaikki vaiheet mahdollisimman realistisesti. Mukana ovat
myös onnettomuuden jälkivaiheiden ja suojelutoimien analysointi. [27]

Kehityksestä huolimatta vakavien onnettomuuksien lähdetermin arviointi on edelleen erit-
täin haastavaa. Laitokselta ei välttämättä saada luotettavia parametritietoja onnettomuu-
den aikana ja onnettomuuden kulku saattaa muuttua merkittävästi esimerkiksi energeettis-
ten ilmiöiden seurauksena. Lisäksi malleihin liittyvät epävarmuudet ovat edelleen joillekin
ilmiöille suuria. [28]

4.1 Päästörajat onnettomuuksille

Valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta [13] on säädetty, että
ydinvoimalaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus työn aikana on pidettävä niin pienenä
kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Sama periaate koskee myös säteilyaltis-
tusta alueen ulkopuoliselle väestölle.

Normaalikäytössä ja odotettavissa olevan käyttöhäiriön seurauksena yksilön saama vuo-
siannos ei saa ylittää 0,1 millisievertiä (mSv). Luokan 1 oletetuille onnettomuuksille raja-
arvo on 0,1 mSv, luokan 2 oletetuille onnettomuuksille 5 mSv ja oletetun onnettomuuden
laajennuksille 20 mSv. Vakaville onnettomuuksille raja-arvoksi on säädetty cesium-137-
päästöksi 100 terabecquerelia (TBq). Raja on olemassa pitkäaikaisvaikutusten rajoittami-
seksi ja sen ylittymisen todennäköisyyden on oltava erittäin pieni. [13]

Vakavat onnettomuudet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, joiden todennäköisyydet ovat
laskevassa järjestyksessä. [29]

• Polttoaineiden osittainen vaurioituminen, joka johtaa vain pieneen päästöön suoja-
rakennukseen.
• Reaktorisydämen vakava vaurioituminen, joka ei kuitenkaan johda painesäiliön rik-
koutumiseen tai sydämen ja betonin välisiin vuorovaikutuksiin.
• Täydellinen sydämen vaurioituminen ja painesäiliön puhkisulaminen ja lisäksi beto-
nin ja sydämen väliset vuorovaikutukset.

4.2 Polttoaine ja sydäninventaario

Kevytvesireaktoreissa polttoaineena käytetään oksidimuodossa olevaa uraania. Uraaniok-
sidi (UO2) on sintrattu sylinterinmuotoisiksi, noin yhden senttimetrin kokoisiksi table-
teiksi, jotka ovat peräkkäin polttoainesauvassa. Tablettien ja suojakuoren välissä on li-
säksi kaasurako, joka on täytetty heliumilla. Sauvan paineenhallinta toteutetaan sauvojen
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päissä olevilla kaasutiloilla. [12] Polttoaineen periaatteellinen rakenne on esitetty kuvassa
4.1.

Kuva 4.1: Polttoaineen periaatteellinen rakenne (muokattu lähteestä [30])
.

Käytön aikana ydinpolttoaineen tabletit halkeilevat keskustan ja ulkopinnan lämpötilae-
rojen vuoksi. Lisäksi paisumista tapahtuu uraanin fissioitumisen vuoksi, kun fissiotuotteet
vaativat enemmän tilaa. Tällöin kaasumaiset fissiotuotteet pääsevät kulkeutumaan halkea-
mia pitkin suojakuoren kaasutilaan tablettien ulkoreunoille. Kaasumaisista fissiotuotteista
tärkeimmät ovat jalokaasut ja helposti haihtuvat fissiotuotteet (jodi, cesium ja telluuri).
Normaalikäytössä suojakuori kestää fissiokaasujen aiheuttaman paineen. Käytön aikana
pieni osa suojakuorista voi kuitenkin vuotaa jäähdytteen epäpuhtauksien, säteilyrasitusten
tai valmistusvikojen vuoksi. [28]

Suojakuori viruu hitaasti sisäänpäin paine-eron vuoksi polttoaineen käyttöjakson aika-
na. Polttoainetablettien lämpölaajentuessa tablettien ja suojakuoren välinen jännite voi
kasvaa suureksi. Paineen lisäksi kemialliset aktiiviset aineet saattavat vaurioittaa suoja-
kuorta. Suojakuoren ja tablettien vuorovaikutuksille käytetään lyhennettä PCMI tai PCI
(pellet-cladding [mechanical] interaction). Polttoaineen suojakuoren ulkopuoli syöpyy, kun
suojakuori ottaa jäähdytteestä happea muodostaen samalla hydridejä. Tämä haurastuttaa
suojakuoren rakennetta. On myös tärkeää, että polttoaine on tarpeeksi taipuisa, jotta se
kestää jäähdytteenmenetyksessä jäähdytteen palautumisen aiheuttaman suuren lämpöti-
lamuutoksen. [31]

Korkean palaman raerakenne muodostuu korkeammilla palamilla erityisesti tablettien ul-
kopinnoille, joissa palama voi olla selkeästi suurempi kuin polttoaineen keskimääräinen
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palama. Korkean palaman rakenne on hyvin hienojakoinen ja sen käyttäytyminen onnet-
tomuustilanteissa on epäselvää, joskin tutkimuksia aiheesta on käynnissä. [32]

Kun polttoaineen suojakuori rikkoutuu, vapautuvat suojakuoren kaasutilassa olevat fissio-
tuotteet välittömästi. Polttoaineen sisältä fissiotuotteet vapautuvat hitaammin diffuusion
avulla. Diffuusionopeuden määräävät lämpötila ja kontaktipinta-ala. Polttoainesauvan reu-
noilla fissiotuotteiden määrä on hieman suurempi, koska reunoilla terminen neutronivuo
on suurempi. [32] Onnettomuustilanteen alun nopea radioaktiivinen päästö riippuu siis
kaasuraon päästöstä ja rakeiden nopeasta haihtumisesta.

Sydäninventaariolla tarkoitetaan polttoaineen nuklidikoostumusta tietyllä hetkellä. Sydä-
ninventaarioon eniten vaikuttavat tekijät ovat palama, tehotiheys, lämpöteho ja reakto-
rin tyyppi. Polttoaineen palama vaikuttaa vahvasti pitkäikäisiin nuklideihin (esimerkiksi
Cs-137), mutta lyhytikäisiin ei juurikaan polttoainejakson muutaman ensimmäisen viikon
jälkeen. Lyhytikäisten, tasapainon saavuttavien isotooppien määrä on suoraan verrannol-
linen tehotiheyteen, mutta pitkäikäisten isotooppien inventaarioon se ei vaikuta. Lisäksi
fissiotuotteiden määrä on suoraan verrannollinen pitkän ajan lämpötehoon ja eri laitos-
tyypeillä on niille ominaiset fissiotuotteiden tuotot. [28]

Fissiotuotteiden jaottelu niiden kemiallisen käyttäytymisen perusteella on lueteltu alla.
Ryhmissä on kuitenkin osittain päällekkäisyyttä riippuen reaktioiden ympäristön tilasta.
[32]

• Jalokaasut ja helposti haihtuvat tuotteet: Kr, Xe, Br, I
• Fissiotuotteet, jotka muodostavat metallisia saostumia: Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag,
Cd, In, Sn, Sb, Tc
• Oksidisaostumia muodostavat aineet: Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Te
• Polttoainematriisiin oksideina liukenevat: Sr, Zr, Nb ja harvinaiset maametallit

Jalokaasut ovat polttoaineen kaasutilassa ja nostavat polttoainesauvan sisäistä painetta
sekä vähentävät lämmönjohtavuutta. Polttoaineen säteilyhistorian tunteminen on tärkeää,
koska säteilyvauriot yhdessä termisen liikkeen kanssa vaikuttavat nuklidien määrään ja
jakaumaan polttoainesauvassa. Tällöin fissiotuotteiden sijainti polttoaineessa vaikuttaa
siihen, kuinka helposti ne vapautuvat polttoaineesta onnettomuustilanteessa. [32]

Vuosien 1989 – 2002 aikana toteutetussa VERCORS-tutkimusohjelmassa tutkittiin polt-
toaineen käyttäytymistä eri lämpötiloissa vakavissa onnettomuuksissa. Tutkimusten poh-
jalta fissiotuotepäästöt pystyttiin jakamaan neljään samankaltaisesti käyttäytyvään ryh-
mään haihtuvuuden perusteella: helposti haihtuvat, melko helposti haihtuvat, heikosti
haihtuvat ja haihtumattomat. Ryhmiin kuuluvien nuklidien käyttäytymistä vakavassa on-
nettomuudessa kuvaavat niiden säteilymyrkyllisyys, käyttäytymisen riippuvuus lämpöti-
lasta, oksidoitumisvaikutukset, palama, vuorovaikutus muiden yhdisteiden kanssa ja de-
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posoitumismäärä. [32]

Myös Suomessa tutkitaan fissiotuotteiden kulkeutumista. Esimerkiksi Kalilaisen väitöskir-
jassa [33] tutkittiin fissiotuotteiden uudelleen höyrystymistä erityisesti jodin osalta sekä
hiukkasten depositiota turbulenttisesta luonnonkiertovirtauksesta. Kokeellisia tutkimus-
tuloksia voidaan hyödyntää vakavien ydinonnettomuuksien koodien kehittämisessä.

Sydäninventaarion laskentaa varten on kehitelty erilaisia koodeja, joilla laskenta voidaan
suorittaa mahdollisimman tarkasti. Laskennassa voidaan muun muassa laskea fissiotuot-
teiden määrän kasvu säteilytyksen aikana tai fissiotuotteiden hajoaminen säteilytyksen
jälkeen. ORIGEN-S on koodi, jolla voidaan laskea radioaktiivisten aineiden kasvua ja
hajoamista. Ohjelmalla voidaan laskea polttoainesauvan koostumus eri säteilymäärillä.
Koodilla ei voida kuitenkaan ottaa huomioon geometrista jakautumista. Lisäksi ohjelma
käyttää vaikutusaloja kolmelle neutroniryhmälle, jolloin neutronispektri saadaan oikeaksi
käyttämällä vaikutusaloille sopivia kertoimia. [32]

Suomalaisella Serpent-koodilla voidaan laskea neutronien käyttäytymistä reaktorissa ja
palamaa Monte Carlo -menetelmän avulla. Serpent käyttää laskennassa jatkuvaenergi-
siä arvoja, jolloin ryhmittely ei ole tarpeen. Lisäksi ohjelman avulla voidaan tarkastella
ilmiöiden geometrista jakautumista. [32]

4.3 Jälkilämpö

Reaktorin tehon määräävät sen termohydrauliset turvallisuusmarginaalit. Rajoitusten avul-
la voidaan varmistaa reaktorin turvallinen tila tasaisella ajolla ja oletetuissa transientti-
tiloissa. Reaktorin ketjureaktion sammuttamisen jälkeen jälkilämpöä syntyy viivästynei-
den neutronien fissioista ja fissiotuotteiden hajoamisesta (tai fertiileistä materiaaleista ja
muista aktivoitumistuotteista). Muutaman minuutin kuluessa teho on kuitenkin lähes yk-
sinomaan fissiotuotteiden hajoamisesta johtuvaa. [34]

Jälkilämpö voidaan ratkaista laskemalla neutronivuo, johon vaikuttavat neutronivuo en-
nen pikasulkua ja viivästyneiden neutronien osuus. Fissiotuotteiden hajoamisessa syntyy
β- ja γ-säteilyä. Hajoamisnopeuksille on laskettu tietyille aikavälille sopivia yhtälöitä, joi-
den avulla voidaan arvioida jälkilämpöteho, kun tiedetään reaktorin alkuperäinen teho ja
käyntiaika. [34]

Laskettujen jälkilämpötehokäyrien tarkkuus riippuu siitä, miten tarkasti eri ilmiöt on huo-
mioitu. Fissiotuotteet, joilla on pieni puoliintumisaika, saavuttavat nopeasti saturaatio-
pisteen reaktorissa. Suuren puoliintumisajan fissiotuotteet taas kasvavat reaktorin käytön
mukaan, jolloin niiden vaikutus suurenee mitä kauemmas pikasulusta mennään. Esimerkki
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geneerisestä jälkilämpöyhtälöstä on esitetty alla

P = 0, 066 · P0[t−0,2
s − (ts + τs)−0,2], (4.1)

jossa muuttujina ovat reaktorin alkuperäinen lämpöteho (P0), aika pikasulusta (ts) ja
reaktorin käyttöaika (τs). Kun yhtälö integroidaan, saadaan jälkilämpöenergian kokonais-
määrä kumulatiivisesti. [34]

4.4 Vakavan onnettomuuden eteneminen

Vakavan onnettomuuden päästöjen ajallinen käyttäytyminen on seuraavanlainen [29]

• Jäähdytteen aktiivisuuden päästö
• Suojakuoren rakopäästö
• Aikainen sydämen sisäinen päästö
• Sydämen ulkopuolinen päästö
• Myöhäinen sydämen ulkopuolinen päästö

Aluksi tapahtuu jäähdytteen aktiivisuuden päästö, jos primääripiirissä on vuoto. Päästön
merkitys vakavassa onnettomuudessa on kuitenkin hyvin pieni ja sen kesto riippuu jääh-
dytteen vuotonopeudesta. Tämän jälkeen, jos jälkilämmönpoisto ei onnistu, alkaa polt-
toaineiden suojakuorien vaurioituminen, jonka johdosta kaasuraon radioaktiivisuus pää-
see suojarakennuksen ilmatilaan. Tässä vaiheessa suurin osa radioaktiivisesta aineesta on
vielä polttoaineeseen pidättyneenä. Kaasuraon päästövaiheen kesto on noin puoli tuntia
kevytvesireaktoreissa. [29]

Jäähdytteen aktiivisuustaso pyritään pitämään vakiona jäähdytteen puhdistusjärjestel-
män avulla. Aktiivisuustaso voi kuitenkin nousta jopa kolme kertaluokkaa muun muassa
nopeissa tehonmuutoksissa, alas- tai ylösajoissa sekä paineenalennuksen aikana. Näitä ak-
tiivisuustason äkillisiä muutoksia kutsutaan jodi-piikeiksi. Ilmiön olemassaolon tietäminen
on tärkeää, koska suuret jäähdytteen aktiivisuustason muutokset eivät aina tarkoita si-
tä, että polttoainesauvoja olisi vaurioitunut. Jodin lisäksi myös muiden isotooppien on
huomattu käyttäytyvän samankaltaisesti. [28]

Seuraavaksi esitellään reaktoripainesäiliön sisäiset ilmiöt, jotka johtavat painesäiliön ehey-
den menettämiseen sekä reaktoripainesäiliön ulkoiset tapahtumat, jotka sisältävät reakto-
rin jäänteiden ja suojarakennuksen väliset ilmiöt sekä radioaktiivisten aineiden kulkeutu-
misen. [35]
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4.4.1 Sydänvaurio ja reaktoripainesäiliön sisäiset ilmiöt

Kun sydän paljastuu, sen lämpötila alkaa nousta, koska lämmönsiirto sydämestä ilmaan
on merkittävästi pienempi kuin veteen. Aluksi sydämen lämpötila nousee jälkilämmön seu-
rauksena lievästi, mutta lämpötilan nousu kiihtyy kun zirkoniumin oksidoituminen alkaa.
[36]

Reaktorimateriaalien oksidoituminen

Oksidoituminen on tärkeä ilmiö, koska sen myötä syntyy vetyä, lämpöä ja metallisten
aineiden muuntumista keraamisiksi. Tärkeimpänä ilmiöitä ovat höyryn ja zirkoniumin sekä
höyryn ja säätösauvan boorikarbidin (B4C) väliset ilmiöt. [35]

Zirkoniumilla on suuri merkitys onnettomuuden kulussa, koska 1200 ◦C jälkeen zirkoniu-
min hapettuminen kasvaa eksponentiaalisesti. Lämpötilalla ja zirkoniumin hapettumisella
höyryssä on positiivinen takaisinkytkentä, joka johtaa polttoaineen nopeaan lämpenemi-
seen. 1200 ◦C asti hapen diffuusionopeus rajoittaa hapettumista, mutta 1200 ◦C jälkeen
positiivinen takaisinkytkentä kasvattaa diffuusiota merkittävästi, vaikka oksidoitumisfil-
mi vähän hidastaakin nopeutta. Lopulta oksidoitumisnopeuden määrää lähinnä höyryn
määrä ja diffuusionopeus. [35]

Säätösauvojen boorikarbidi voi vaikuttaa lähdetermin koostumukseen, kun sen oksidoi-
tumisessa syntyvä metaani reagoi vapautuneen jodin kanssa, minkä myötä muodostuu
orgaanista jodia. Boorikarbidin määrä on kuitenkin suhteessa hyvin pieni verrattuna zir-
koniumiin, joten sen vaikutus vedyntuotannossa ei ole merkittävä. [35]

Reaktorin geometrianmuutokset

Muutosten aikaskaalat ja lämpötilaikkunat riippuvat vahvasti materiaaleista, lämpövuon
suuruudesta ja paineesta. Pienessä paineessa zirkoniumin kuori alkaa pullistua ja murtua
700 – 900 ◦C lämpötilassa. Korkeassa reaktorin paineessa murtuminen saattaa tapahtua
vasta 1200 ◦C lämpötilassa, koska tällöin suojakuori sortuu pullistumisen sijaan. Murtu-
misessa jäähdytteeseen vapautuu fissiotuotteita ja painesäiliön virtausgeometria muuttuu.
Lämpötilassa 1200 – 1400 ◦C kemialliset reaktiot muun muassa raudan ja zirkoniumin
välillä saavat aikaan rakennemateriaalien sulamisen. Tällöin on riski, että absorbaatto-
rimateriaali valuu pois sydänalueelta, minkä johdosta reaktori saattaa tulla kriittiseksi
uudelleentulvituksessa. [35]

Zirkonium sulaa noin 1700 – 1900 ◦C lämpötilassa, jolloin se saattaa valua reaktorin alao-
saan. Suojaava oksidikerros ja reaktorin lämpötilahistoria vaikuttavat sulamisnopeuteen.
Suurin vaikutus zirkoniumin sulamisella on vedyntuoton pienentyminen ja sen johdos-
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ta myös lämmöntuoton väheneminen. Zirkoniumin joutuessa kylmempään alueeseen ja
oksidoitumispinta-alan pienentyessä myös oksidoitumisnopeus pienenee. [35]

Seuraavaksi lämpötilan noustessa sulaa polttoainemateriaali. Tässä vaiheessa merkittävim-
miksi ilmiöksi nousevat tukosten syntyminen kylmemmille alueille, joihin sulanut polttoai-
nemateriaali jähmettyy. Paineen ja jäähdytevirtauksen vaihdellessa sulamateriaalit tippu-
vat reaktorin alempaan osaan. Kun sulamateriaali on painesäiliön pohjalla, on vesijäähdy-
tyksellä suuri merkitys tilanteen kehittymiselle. Tässä vaiheessa vesijäähdytys astian sisä-
tai ulkopuolella reaktorityypistä riippuen voi estää painesäiliön murtumisen. Jos painesäi-
liön jäähdytystä ei saada palauettua, se rikkoutuu lopulta pohjasta. Paineen alentaminen
piiristä ennen rikkoutumista on tärkeää, jotta painesäiliön puhkeaminen ei johda korkeae-
nergiseen purkaukseen, mikä voisi rikkoa suojarakennuksen. [35]

4.4.2 Suojarakennuksen toiminta ja reaktoripainesäiliön ulkoiset tapah-
tumat

Suojarakennuksessa termohydrauliikkaan liittyviä ilmiöitä ovat lämmönlähteet ja -nielut,
eri painetasot, lämpö- ja massavirrat sekä vedyn kulkeutuminen ja palaminen. Reakto-
ripainesäiliön ulkoiset tapahtumat uhkaavat suojarakennuksen eheyttä. Sydänsulan käyt-
täytyminen vaikuttaa merkittävästi radioaktiivisen aineen koostumukseen suojarakennuk-
sessa.

Termohydrauliikka

Laitosten suojarakennukset on suunniteltu kestämään oletettuja onnettomuustapauksia.
Mitoituksessa on huomioitu muun muassa putkirikot primääri- tai sekundääripiirissä, suu-
rin sallittu ylipaine sekä passiivisten ja aktiivisten lämmönpoistolaitteiden vaikutukset.
Suojarakennuksen massataseeseen vaikuttavat primääripiirin jäähdytyksen vuodot ja esi-
merkiksi spray-laitteet. Fissiotuotteet lisäävät suojarakennuksen lämpökuormaa ja suo-
jarakennuksen ominaiset vuodot vähentävät sitä. Suojarakennukseen pohjalla sijaitsevat
sumppialtaat vaikuttavat suojarakennuksen paineeseen muun muassa tiivistymisen ja höy-
rystymisen kautta. [35]

Vedyn hallinta on tärkeää suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi. Tällöin on tutkit-
tava vedyn lähteet, vedyn ja hapen kulkeutuminen rakennuksessa, räjähdysherkkyys eri
tiloissa sekä räjähdyksen muoto ja vaikutus suojarakennukseen. Vakavassa onnettomuu-
dessa vedyn suurin lähde on metallien oksidoitumisessa (erityisesti zirkonium) muodos-
tuva vety. Myös korkeassa lämpötilassa olevat teräspinnat muodostavat vetyä erityisesti
betonin eroosiossa. [35]

Vedyn ja hapen kulkeutuminen suojarakennuksessa vaikuttaa siihen missä ja milloin vety
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saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Räjähdyksen voi aiheuttaa kuuma sula, kuuma laite tai
sähköimpulssi laitteesta. Vedyn palaminen voi olla joko laminaarinen, turbulenttinen tai
kiihtyvä liekki. Vedyn palaminen on deflagraatiopalamista, jos sen liekkirintama etenee
alle äänennopeudella. Detonaatiopalamisessa liekin etenemisnopeus on suurempi kuin ää-
nennopeus. Tällaiset palamiset voivat aiheuttaa lyhytkestoisia voimakkaita shokkiaaltoja.
Vetyräjähdysten todennäköisyyden minimointi on tärkeää, koska ne aiheuttavat suuren
lokaalisen paineaallon, joka voi rikkoa tärkeitä komponentteja tai vaurioittaa suojaraken-
nusta. [35]

Sydänsulan käyttäytyminen

Betonin eroosiossa (molten corium concrete interaction, MCCI) sula sydänmateriaali alkaa
syövyttää suojarakennuksen lattian betonilaattaa, jos sydämen jäähdytys ei ole tarpeek-
si tehokasta. Tällöin on vaarana suojarakennuksen eheyden menetys. Ilmiössä vapautuu
lisäksi lisää vetyä ja fissiotuotteita. Eroosionopeus ja vedyn sekä fissiotuotteiden vapautu-
misnopeus riippuu merkittävästi betonin laadusta. [35]

Suojarakennuksen suora kuumeneminen (direct containment heating, DCH) voi tapahtua,
jos painesäiliö hajoaa korkeassa paineessa, minkä jälkeen sydänsula leviää höyryn seas-
sa suojarakennuksen ilmatilaan nostaen painetta ja lämpötilaa suojarakennuksessa. Sy-
dänsulan partikkelit hapettuvat ilmassa, mikä tuottaa lämpöä ja vetyä. Tämä voi johtaa
vetypalojen ja suojarakennuksen rikkoutumiseen. [35]

Höyryräjähdykset voivat syntyä, jos sydänsula ja vesi joutuvat vuorovaikutukseen (fuel
coolant interaction, FCI). Tällöin höyryräjähdys voi aiheuttaa paikallisia paineaaltoja rik-
koen suojarakennuksen rakenteita. Suojarakennuksen läpiviennit voivat myös mahdollisesti
menettää eheytensä. [35]

4.4.3 Fissiotuotteet suojarakennuksessa

Fissiotuotteiden kulkeutumiseen liittyy erityisesti aerosolien käyttäytyminen suojaraken-
nuksessa. Myös jodilla on suuri merkitys, koska se kerääntyy kilpirauhaseen ja on merkit-
tävä fissiotuote terveysvaikutusten kannalta onnettomuuden alkuvaiheissa.

Aerosolit

Aluksi primääripiiriin päässeet fissiotuotteet lisäävät lähdetermin suuruutta. Onnettomuu-
den edetessä lähdetermiä lisäävät betonin eroosio ja siitä syntyvät aerosolit. Aerosolien
kulkeutumisen mallintaminen on keskeisessä osassa lähdetermin suuruuden arvioinnissa.
[35] Aerosolien pidättymiseen vaikuttaa niiden kulkeutumisreitit, depositiokertoimet ja
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vapautuminen kuivista tai märistä pinnoista. [37]

Suurien aerosolien käyttäytymistä voidaan kuvata jatkuvan aineen mekaniikan laeilla kun
taas pienten aerosolien käyttäytymisessä on huomioitava myös väliainemolekyylin vapaa
matka, koska pienet aerosolit vuorovaikuttavat väliaineen kanssa. Suurin osa aerosoleista
on kuitenkin kokonsa puolesta näiden kahden ääripään välissä, jolloin joudutaan käyttä-
mään approksimaatiota Boltzmannin yhtälöstä. Aerosolipartikkelien suuren määrän vuok-
si mallintamisessa joudutaan käyttämään jakaumaa eri kokoisille aerosoleille. [37]

Aerosolit voivat muodostua vakavassa onnettomuudessa mekaanisesti usealla tavalla. Esi-
merkkejä ovat kiinteän aineen tai nesteen päätyminen nopeaan kaasuvirtaukseen sekä
pisaroiden erottuminen kaasun kupliessa nesteestä ja iskuaaltojen vaikutuksesta. Tärkein
aerosolien muodostumismekanismi on kuitenkin nukleaatio eli ydintyminen. Sydämestä va-
pautuva radioaktiivinen höyry joutuu ylikyllästyneeseen tilaan vapautuessaan kuumasta
sydämestä. Tällöin nukleaation seurauksena voi syntyä aerosoleja. Homogeeninen nukle-
aatio on mahdollista, kun ylikyllästymissuhde on noin 4 – 10. Heterogeeninen nukleaatio
voi tapahtua pienemmillä ylikyllästymistiloilla. Vakavassa onnettomuudessa syntyy ione-
ja, joissa nukleaatio voi tapahtua. Nukleaation mallintaminen on haastavaa, koska höyryn
koostumus on monimutkainen. [37]

Aerosolien koko voi kasvaa joko hyytymisen, tiivistymisen tai hygroskooppisuuden (kosteu-
den imeminen ilmasta) johdosta. Aerosolien muoto voi olla fraktaalinen, mikä heikentää
mallien luotettavuutta, koska ne on usein johdettu olettamalla aerosolien olevan symmet-
risiä pallonmuotoisia partikkeleita. [37]

Aerosolien deposoituminen on merkittävä lähdetermin suuruuteen vaikuttava ilmiö. Luon-
nolliset deposoitumismekanismit tapahtuvat hitaasti vakavan onnettomuuden kulkuun
nähden, joten pelkästään niiden avulla depositio ei ole tarpeeksi tehokasta. Painovoiman
vaikutus on suurin suurille aerosoleille, ja sen suuruuteen vaikuttaa kaasun viskositeetti
ja tiheys. Diffuusio taas vaikuttaa voimakkaimmin pienempiin aerosoleihin, ja sen suuruu-
teen vaikuttavat geometria ja virtauksen karakteristiikat. Depositio voi olla voimakasta
myös putkien mutkissa tai muissa paikoissa, joissa virtauksen suunta muuttuu äkillisesti.
Lisäksi depositiota voi tapahtua, jos kuuma kaasu kohtaa kylmemmän pinnan. Deposoitu-
nut kerros voi päätyä takaisin ilmaan, jos kaasuvirtaus kasvaa äkillisesti depositiopinnalla
tai mekaanisen värähdyksen tai räjähdyksen vuoksi. [37]

Turvalaitteiden avulla depositiota voidaan tehostaa merkittävästi. Tärkeimmät deposi-
tioon vaikuttavat turvalaitteet ovat suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmät, lauhdutusal-
taat ja jäähdytystuulettimet. Ruiskutusjärjestelmien tehokkuus perustuu kolmeen ilmiöön:
diffuusioon, sieppaukseen ja kiilautumiseen. Vain suuremmat aerosolit on mahdollista sie-
pata, koska ne eivät pysty seuraamaan virtauskenttää pisaran ympäriltä. Kiilautuminen
taas on mahdollista, jos partikkelin massakeskipiste on lähempänä pisaraa kun partikkelin
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säde. Ruiskutuksen kokonaistehokkuutta voidaan kuvata kaikkien yllä mainittujen me-
kanismien yhteisvaikutuksena. Lauhdutusaltaiden tehokkuus riippuu merkittävästi altaan
syvyydestä. Sen tehokkuus heikkenee, jos altaan vesi kiehuu. [37]

Suodattimien avulla kaasua voidaan puhdistaa kuitufilttereiden, venturipesurin tai hiek-
kasuodattimien avulla. Venturipesureissa suodatinyksikön muodostavat venturisuutin ja
siihen liittyvä vesiallas, kosteudenerotin ja suodattimet. Venturisuuttimessa puhdistetta-
van kaasun nopeus kasvatetaan ja virtaukseen tulee mukaan vesipisaroita. Virtauksen
mukana kulkeutuvat aerosolit törmäävät vesipisaroihin ja puhdistuvat kaasusta. Samal-
la pisarat muodostavat reaktiopinnan, joka parantaa alkuainejodien pidätystä. Vesialtaan
jälkeen suodatetaan jäljelle jääneet aerosolit vielä pisaranerottimilla ja suodattimilla. [37]

Onnettomuustilanteessa kaasut ja aerosolit saavat alkunsa eri lähteistä, kuten polttoai-
neesta tai säätösauvoista. Tämän lisäksi lähteiden geometria ja lämpötila muuttuu onnet-
tomuuden edetessä. Lisäksi aerosolit kulkeutuvat suojarakennuksessa kylmempiin aluei-
siin. Edellä mainituista syistä johtuen tarkoissa malleissa on huomioitava kaikki merkittä-
vät aerosolien syntyyn ja kasvuun liittyvät tekijät. Aerosolien laskemista varten on myös
laskettava termohydrauliset suureet eli virtauskentät, lämpötilat ja paineet. Ilmiöstä riip-
puen termohydraulinen laskenta suoritetaan joko yhdessä tai erillään aerosolien laskennan
kanssa. Erillään laskettaessa aerosolien käyttäytyminen ja termohydrauliikkalaskenta vai-
kuttavat toisiinsa. [37]

Suojarakennuksessa aerosolien kulkeutumiseen vaikuttavat onnettomuuden alkuvaiheessa
voimakkaimmin paineentasaukseen liittyvät virtaukset ja myöhemmin luonnonkiertovir-
taukset. Aerosolien käyttäytymiseen taas vaikuttaa kaksi tiivistymisprosessia: tilavuus-
ja seinätiivistyminen. Fissiotuotteiden jälkilämpöteho muuttuu ajan kuluessa ja vaikut-
taa ilman lämpenemiseen ja sumppialtaiden kuumenemiseen. Lämpöteho vaikuttaa muun
muassa ilmankosteuteen, tiivistymisnopeuksiin ja luonnonkiertoihin. Aerosolien tarkka
mallintaminen vaatii termohydrauliikan kytkennän lisäksi useamman kontrollitilavuuden
käyttöä. [37]

Jodi

Jodi on merkittävin lähdetermi suojarakennuksessa sen suuren määrän, helpon haihtu-
misen ja korkean säteilymyrkyllisyyden vuoksi. [35] NUREG-1465-raportin mukaan vaka-
vassa onnettomuudessa suojarakennukseen pääsee noin 60 – 70 % sydämen inventaarios-
ta ja vapautuminen tapahtuu noin 4 – 5 tunnin kuluessa. Suurin osa (95 %) jodista on
hiukkasmuodossa (CsI) ja loppuosa höyrystyneenä alkuainejodina ja vetyjodidina (HI).
Jodin käyttäytymiseen suojarakennuksessa vaikuttavat ennen kaikkea kemialliset reaktiot
eri materiaalien kanssa sekä lämpötila. [38]
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Suurin osa jodista vapautuu suojarakennukseen metalli-jodidi-yhdisteinä sekoittuneena
aerosoleihin, jotka sisältävät muita fissiotuotteita ja rakennemateriaaleja. Päästön kan-
nalta tärkeintä on tuntea kaasumaisen jodin syntyyn ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät,
koska suojarakennuksen vuotaessa kaasumaiset aineet vuotavat hyvin pienellä viiveellä
ympäristöön. Suurin osa metalli-jodidi-yhdisteistä on veteen liukenevia, minkä johdosta
sumppivedessä vapautuu radiolyysin seurauksena muun muassa hydroksidia. Jodidi-ionien
oksidoitumisreaktioissa syntyy helposti haihtuvaa jodia. Jodin muodostuminen riippuu
merkittävästi veden pH-arvosta, jolloin sen muodostumista voidaan vähentää tehokkaas-
ti alkaloimalla sumppivesi. Sumppivesi sisältää myös orgaanisia yhdisteitä muun muassa
seinäpintojen maaleista. [38]

Haihtunut jodi päätyy suojarakennuksen ilmatilaan joko reaktorin jäähdytysjärjestelmäs-
tä tai sumppialtaista. Haihtunut jodi adsorboituu eli sitoutuu seinien (maalin) pintaan
tai desorptoituu eli vapautuu pinnoista. Tällöin siis seinien maalit toimivat sekä haihtu-
neen jodin pidättäjänä että orgaanisten jodien lähteenä. Sumppiveden ja ilmatilan välinen
käyttäytyminen riippuu lähinnä diffuusionopeudesta, joka riippuu luonnollisesta konvek-
tiosta. Lisäksi kaasumaisen jodin määrään vaikuttavat vuorovaikutukset haihtuneen jodin
ja radiolyysituotteiden kanssa, jotka muodostavat oksidoituneet lopputuotteet. [38]

4.5 Lähdetermi

Radioaktiivinen päästö ympäristöön määräytyy suojarakennuksen ilmatilassa olevan ra-
dioaktiivisen aineen määrän ja suojarakennuksen vuotonopeuden mukaan. Päästön suu-
ruus on ajan funktio ja sen suuruuteen vaikuttavat lähdetermin muodostumis- sekä pois-
tonopeus. Lähdetermien poisto suojarakennuksen ilmatilasta voi tapahtua laitoksen tur-
vallisuuslaitteilla tai luonnollisten prosessien avulla, jotka ovat yleensä hitaita prosesseja.
[29]

Kun sydän sulaa ja valuu painesäiliön pohjalle, käytännössä kaikki jalokaasut ja mer-
kittävä osa helposti haihtuvista nuklideista (kuten cesium ja jodi) ovat jo vapautuneet
suojarakennukseen. Suojarakennukseen vapautunut määrä riippuu merkittävästi aineiden
viipymäajasta primääripiirissä. Korkeassa paineessa viipymäaika on suurempi kuin pie-
nessä. Tämän vaiheen kesto on kevytvesireaktoreissa noin puolitoista tuntia. [29]

Painesäiliön ulkopuolisissa tapahtumissa vaikeammin vapautuvat fissiotuotteet voivat va-
pautua sydämen ja betonin välisissä vuorovaikutuksissa. Ilmiön kesto on noin 2 tuntia
painevesireaktoreille tai 3 tuntia kiehutusvesireaktoreille. Ilmiön hillitseminen onnistuu
tulvittamalla painesäiliön alapuolinen tila. Myöhäinen painesäiliön sisäinen päästö voi ta-
pahtua, kun sydämen vaurioitumisvaiheessa primääripiiriin vapautunut radioaktiivinen
aine alkaa haihtua ja vapautuu suojarakennukseen (kesto noin 10 tuntia). [29]
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Taulukosta 4.1 nähdään, että lähes kaikki jalokaasut vapautuvat jo ennen painesäiliön
puhkisulamista. Jodi-, cesium-, ja telluuri-ryhmien vapautumisosuudet ovat hyvin saman-
kaltaiset kun taas muiden ryhmien vapautumisosuudet ovat hyvin pienet edellä mainit-
tuihin verrattuna.

Taulukko 4.1: Tyypillinen päästöosuusjakauma sydämestä kiehutusvesireaktorille vakavassa
onnettomuudessa. [29] (ps = painesäiliö)

Aikainen Myöhäinen
Rakopäästö ps:n sisäinen ps:n ulkoinen ps:n sisäinen

Kesto [h] 0,5 1,5 3,0 10,0

Jalokaasut 0,05 0,95 0 0
Jodi 0,05 0,25 0,30 0,01
Cesium 0,05 0,20 0,35 0,01
Telluuri 0 0,05 0,25 0,005
Strontium 0 0,02 0,1 0
Rutenium 0 0,0025 0,0025 0
Lantaani 0 0,0005 0,005 0
Cerium 0 0,0002 0,005 0

Jalokaasujen pitkäaikaiset haitalliset terveysvaikutukset ovat erittäin pieniä jodi-, cesium-,
ja telluuri-ryhmiin verrattuna. Jalokaasujen määrä on kuitenkin suuri, ne ovat kemialli-
sesti inerttejä, niiden vapautumisosuus on suuri ja niiden pidättäminen pysyvästi suoja-
rakennukseen on mahdotonta. Tästä syystä jalokaasujen vaikutus voi olla merkittävä heti
onnettomuuden alkuvaiheessa ydinvoimalaitoksen lähialueella. [28] Jodin merkitys on suu-
ri onnettomuuden alkuvaiheissa kun taas cesium on merkittävä isotooppi radioaktiivisen
päästön pitkäaikaisvaikutusten osalta.



5 Toiminta valmiustilanteessa

Valmiustilanteita varten ydinvoimayhtiöt, Säteilyturvakeskus, pelastusviranomaiset ja lu-
kuisat muut organisaatiot ovat suunnitelleet ja harjoitelleet toimintaa valmiustilanteessa.
Tässä kappaleessa esitellään ydinonnettomuuden seurannan yleiset periaatteet sekä eri-
tyisesti Säteilyturvakeskuksen toiminta valmiustilanteessa.

Laitoksen valvomossa resurssit kohdennetaan laitoksen tilan vakiinnuttamiseksi, kun taas
muut valmiusorganisaatiot keskittyvät rajoittamaan onnettomuuden vaikutuksia laitoksen
ulkopuolella. [39] Laitosparametreihin ja laitoksen tietoihin perustuvat päästömallit hel-
pottavat ulkoisten valmiuskeskusten itsenäistä tilannekuvan luomista ja arviointia päästön
alkamisesta ja suuruudesta.

5.1 Ydinvoimalan analysointi valmiustilanteessa

Valmiustilanteen aikana on aluksi selvitettävä tärkeimmät laitoksen tilaan vaikuttavat pa-
rametrit. Sydämen jäähdytettävyyden kannalta on olennaista, että laitoksen pikasulku on
onnistunut ja se pystytään todentamaan. Tämän jälkeen on arvioitava vesi-inventaarion
ylläpitoon liittyvät valmiudet, jotta sydämen paljastuminen voidaan estää. Yhtä tärkeää
on kuitenkin myös seurata jälkilämmön poistumista lopulliseen lämpönieluun. Tilanteen
vakavuuden kannalta on lisäksi olennaista pystyä arvioimaan sähköjärjestelmien käytet-
tävyys. [40]

5.1.1 Reaktorin jäähdytettävyyden arviointi

Reaktorin jäähdytettävyyden arvioinnin avulla voidaan arvioida, miten kauan reaktoria
pystytään jäähdyttämään erilaisilla jäähdytyskokoonpanoilla. Jos jäähdytys ei ole riittä-
vää, on tärkeää pystyä arvioimaan sydämen vaurioitumisen alkamiseen kuluva aika.

42
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Vesi-inventaarion ylläpito

Kiehutusvesireaktorissa reaktorin veden määrää voidaan seurata pinnanmittauksen avul-
la. Vedenpinnan muutosnopeuteen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat jälkilämmöstä johtuva
kiehuminen, jäähdytysveden massavirta, vuotojen määrä ja erilaiset operaattorien toimen-
piteet.

Painevesireaktoreissa reaktorin vesimäärän arvioimiseen voidaan käyttää jäähdytteen ulos-
tulolämpötilaa ja siihen liittyvää jäähdytysmarginaalia. Jäähdytysmarginaali saadaan vä-
hentämällä reaktorisäiliön paineessa olevan jäähdytteen kylläisestä lämpötilasta primää-
ripiirin jäähdytteen lämpötila. Tällöin esimerkiksi negatiivinen jäähdytysmarginaali tar-
koittaa, että vesi kiehuu ja sydän saattaa olla paljastunut. [41]

Huomioitavaa on, että sydämen jäähdyttämiseen vaadittava jäähdytevirtaus kasvaa mer-
kittävästi, jos sydän on ollut paljas yli 15 minuuttia. Sydämen tuottama lämpömäärä
kasvaa zirkoniumin ja veden eksotermisten reaktioiden vuoksi, joiden seurauksena vapau-
tuu vetyä. Lämmön määrän kasvun on arvioitu olevan noin 2 – 3 kertainen senhetkiseen
jälkilämpötehoon verrattuna. [41]

Sydämen paljastumisen todentaminen ja vaurioitumisnopeus

Yleisesti sydämen paljastuminen voidaan painevesireaktorissa todeta jäähdytteen lämpö-
tilasta ja kiehutusvesireaktorissa pinnanmittauksen avulla. Tämän lisäksi sydämen paljas-
tumista indikoivat suojarakennuksen säteilymittareiden kohonneet arvot tai jäähdytteen
aktiivisuustaso. [41]

Sydämen vaurioitumisnopeus riippuu jälkilämpötehosta eli pikasulun ajankohdasta. Seu-
raavat aikamääreet pätevät, jos pikasulusta on kulunut enintään muutama tunti. Noin 15
minuutissa sydämen paljastumisesta polttoaineen rakopäästö on vapautunut kokonaan.
Sydämen lämmöntuotto kasvaa ja syntyy paikallisia sydänsula-alueita. Puolen tunnin jäl-
keen helposti haihtuvien fissiotuotteiden päästö on voimakasta. Sydän saattaa jo tässä
vaiheessa romahtaa painesäiliön pohjalle. Tässä vaiheessa sydämen jäähdytys ei välttä-
mättä ole enää mahdollista. Noin tunnin jälkeen sydän on sulanut kokonaan ja se saattaa
sulaa painesäiliön läpi, vaikka jäähdyte palautettaisiinkin säiliön sisälle. [41]

5.1.2 Lähdetermin arviointi

Päästön ennustamista varten on tehtävä analyysi reaktorin tilasta, mahdollisista vuoto-
jen koosta, radioaktiivisen päästön vähentämismekanismien tilasta ja suojarakennuksen
toiminnasta. [42] Tällöin laitoksen tilaparametrien luotettava saanti on merkittävä kei-
no parantaa ennustuksia. Jos tietoa laitoksen tilasta ei ole saatavilla, on turvaudutta-



LUKU 5. TOIMINTA VALMIUSTILANTEESSA 44

va inversiolaskentaan, joka perustuu säteilymittausten ja säätietojen hyödyntämiseen. [6]
Lähdetermin arviointiin liittyy aina epävarmuuksia, joita voidaan vähentää käyttämällä
toisistaan riippumattomia keinoja, joita esitellään seuraavaksi.

Säteilymittarit

Säteilymittareiden avulla lähdetermien arviointi on mahdollista, kun tiedetään päästön
nopeus ja aktiivisuus. Tällöin kalibroinnin avulla voidaan laskea arvio lähdetermille. Tu-
lokset ovat erityisen hyödyllisiä, kun halutaan varmentaa päästöreittejä tai tilanteissa,
jossa sydän ei ole vaurioitunut. Menetelmässä on kuitenkin heikkouksia. Päästö ei välttä-
mättä kulje kokonaisuudessaan säteilymittarin kautta tai päästöseos ei välttämättä vastaa
kalibroitua tulosta. Lisäksi mittareiden avulla lähdetermin suuruus tiedetään vasta kun
päästö on jo alkanut ja mittarit saattavat myös kontaminoitua, jolloin niiden tulos ei ole
realistinen. [28]

Lähdetermin suuruutta voidaan arvioida säteilymittareilla, joita on suojarakennuksessa,
ilmastointipiipussa, tärkeissä huonetiloissa ja laitosalueen ympärillä. Esimerkiksi Slova-
kiassa hyödynnetään STERM-mallia, joka käyttää laitosta ympäröiviä säteilymittareita
lähdetermin tarkentamiseen. [6]

Prosessinäytteet

Prosessista otettavia näytteitä ovat muun muassa isotooppikoostumukset, vedyn konsent-
raatio ja boorin määrä. Näytteenotto on kuitenkin vakavissa onnettomuustilanteissa liian
hidasta, joten sen avulla ei voida tehdä aikaisia ennustuksia. [28]

Laitosparametrien seuranta

Jäähdytteen lämpötilan ja paineen avulla on mahdollista arvioida sydämen tilaa. Jos jääh-
dyte on kylläisessä lämpötilassa kyseisessä paineessa, tiedetään, että jäähdyte on alka-
nut höyrystyä. Selvästi tulistunut höyry taas on vahva indikaatio paljastuneesta sydämes-
tä. Kiehutusvesireaktorissa painesäiliön vedenpinnan mittauksen avulla voidaan arvioida,
milloin sydämen sulaminen alkaa. Laitoksen tilan kehittymisen ennustamiseksi on myös
välttämätöntä pystyä arvioimaan turvallisuusjärjestelmien toimintakyky. Yhtä tärkeää on
pystyä arvioimaan turvallisuusjärjestelmien apujärjestelmien tilanne. [28]

Suojarakennuksen eristyksen tilan todentaminen vaikuttaa merkittävästi mahdolliseen ra-
dioaktiiviseen päästöön. Suojarakennuksen eristys voi epäonnistua, jos eristyssignaali ei
toimi tai jos yksi tai useampi eristysventtiili ei sulkeudu eristyssignaalista huolimatta. Eris-
tyksen epäonnistuminen on mahdollista havaita suojarakennuksen ulkopuolisista poikkea-
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vista lämpötila-, paine- tai säteilytasoista. Lisäksi suojarakennuksen lämpötilan ja paineen
perusteella voidaan arvioida primääripiirin tilaa ja suojarakennuksen mahdollista hajoa-
misvaaraa. [28]

Ennalta laskettujen onnettomuusanalyysien käyttö

Päästöjen ennustus voidaan tehdä karkeasti käyttämällä laitoksille tehtyjä onnettomuusa-
nalyysejä. Onnettomuusanalyysien käyttö on kuitenkin hyvin staattista, koska ne koskevat
vain hyvin tarkoin määriteltyjä tilanteita. Lisäksi laskennat on usein tehty konservatiivi-
sesti, jolloin päästöennustus yliarvioi päästöä. [28]

Parametrinen lähdetermien laskenta PRA:n yhteydessä

Parametrisessa päästömallissa ryhmitetään erilaiset onnettomuussekvenssit, joiden pääs-
tön suuruusluokka on sama tietyillä onnettomuuden kulkuun liittyvillä parametreilla. Me-
todia voidaan käyttää, kun löydetään hallittavissa oleva määrä erilaisia onnettomuustyyp-
pejä. Lisäksi onnettomuustyyppejä kuvaa tiettyjen parametrien arvo ja onnettomuustilan-
teessa näiden parametrien arvo täytyy olla mahdollista selvittää. Lähdetermin suuruuden
arvioinnin pääperiaatteet ovat [28]

• Sydäninventaarion suuruuden määrittäminen
• Osuus, joka vapautuu sydämestä suojarakennukseen
• Lähdetermin kulkureitti
• Luonnolliset ilmiöt ja turvalaitteet, jotka pienentävät lähdetermiä
• Lähdetermin vuotonopeus ympäristöön

Valmiustilanteissa käytettävät päästöennusteohjelmat

Luvussa 7 esitellään erilaisia päästömalleja, jotka pyrkivät automatisoimaan päästön en-
nustamisen laitosparametrien kehittymisen perusteella.

5.2 Säteilyturvakeskuksen toiminta valmiustilanteessa

Valmiustilanteessa ydinvoimalaitoksen turvallisuus on heikentynyt, uhkaa heiketä tai sen
toimintavalmiutta on tehostettu laitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Valmiustilan-
teet on jaettu kolmeen luokkaan tilanteen vakavuuden perusteella. Varautumistilan-
teessa ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa poikkeuksellisessa tilan-
teessa. Laitoshätätilanteessa ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa hei-
ketä merkittävästi. Yleishätätilanteessa on olemassa vaara radioaktiivisista päästöistä,
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mikä edellyttää suojelutoimenpiteitä ydinvoimalaitoksen ympäristössä. [13] Tilanteisiin on
varauduttu valmiusjärjestelyillä, joihin kuuluu varautuminen oletettuihin tapahtumiin. [9]

5.2.1 Tilannekuvan muodostaminen

Säteilyturvakeskuksen tärkein tehtävä on ylläpitää tilannekuvaa, jonka perusteella voidaan
määrittää mahdollinen vaara-alue. Vaara-alueella tarkoitetaan aluetta, jossa on tehtävä
toimenpiteitä, joilla pyritään estämään tai lieventämään säteilyn haittavaikutuksia. Lisäksi
Säteilyturvakeskus arvioi tilanteen turvallisuusmerkityksen ja antaa suosituksia yhteistyö-
tahoille. Valmiusorganisaation toimintaryhmät käynnistetään, kun valmiustilanne alkaa.
Toimintaryhmiä johtaa johtoryhmä (JORY), jolle on nimetty puheenjohtaja. Toiminta-
ryhmät ovat tilannearviointiryhmä (TAR), säteilyvaikutusten arviointiryhmä (SAR), sä-
teilyneuvontaryhmä (SNR), JORYn sihteeristö sekä mediapalveluryhmä. [43]

Johtoryhmä koostuu tilanteen johtajasta ja toimintaryhmien johtajista. Johtoryhmä päät-
tää suosituksista ja arvioi tilanteen turvallisuusmerkitystä. Johtoryhmän avustavat teh-
tävät hoitaa sihteeristö ja tarvittaessa myös yhteiskuntasuhteille ja mediapalveluille on
omat avustavat ryhmänsä. Johtoryhmä käyttää päätösten tukena toimintaryhmien laati-
mia yhteenvetoja ja graafisia aineistoja. Valmiustoiminta skaalataan tilanteen vakavuuden
mukaan. [43]

5.2.2 Onnettomuuden kulun ja lähdetermin ennustaminen

Tilannearviointiryhmän (TAR) päätehtävänä on arvioida valmiustilannetta ja tapahtu-
mien kehitystä. Arviot perustuvat kattavaan tiedonhankintaan ja valmiusorganisaation
asiantuntijoiden tietämykseen. Arvion tärkeimpinä kohteina ovat mahdollisen radioaktii-
visen päästön suuruus ja ajankohta. Tilannearviointiryhmän organisaation rakenne riippuu
säteilyvaaran aiheuttajasta. Tässä työssä käsitellään TAR:n organisaatiota valmiustilan-
teissa, jotka koskevat kotimaisia ydinvoimalaitoksia. Muita tilanteita ovat muun muassa
ydinmateriaalien kuljetukset tai onnettomuus ulkomaisella ydinlaitoksella. [43]

Valmiustilanteissa on tärkeää pystyä arvioimaan riittävän nopeasti laitoksen tilaa ja mah-
dollisen radioaktiivisen päästön ajankohtaa ja suuruutta. Laitoksen omassa valmiuskes-
kuksessa on pääsy kaikkiin mittaustietoihin ja järjestelmien tiloihin. Suomalaisten ydin-
voimalaitosten tärkeimmät parametrit saadaan reaaliajassa Säteilyturvakeskukseen. Para-
metrien avulla STUKin valmiuskeskuksella on edellytykset arvioida onnettomuustilanteen
kulkua ja tehdä tilanteen vaatimat ennustukset ja toimenpiteet.
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5.2.3 Radioaktiivisen päästön vaikutusten arviointi

Säteilyvaikutusten arviointiryhmän (SAR) tärkeimpinä tehtävinä ovat vaara-alueen mää-
rittäminen, säteilytilanteen kehittymisen ennakointi ja selvitys sekä säteilyn terveysvaiku-
tusten arviointi. SAR myös valmistelee suositukset suojelutoimille. [43]

Tilanne- ja Uhkakuva (TIUKU)

Säteilyturvakeskuksessa on käytössä tietojärjestelmä TIUKU (Tilanne- ja Uhkakuva), joka
tunnettiin aiemmin nimellä KETALE. Järjestelmän avulla on mahdollista hallita ja jalos-
taa valmiustilanteessa syntyvää tietoa. TIUKUun on koottu yhteen järjestelmään keski-
tetysti valmiustilanteessa tarvittavat tiedot, jolloin eri ohjelmistojen välinen tietoliikenne
on automatisoitu, jotta käyttäjät voivat keskittyä sisällön tuottamiseen ja analysointiin.
[44] TIUKU on kehitetty Python-pohjaisen TurboGears-ohjelmistokehyksen avulla. Ke-
hityksessä on käytetty MVC-arkkitehtuuria, jossa tietokanta, ohjelman logiikka ja käyt-
töliittymä on erotettu toisistaan omiksi kokonaisuuksiksi. Datan visualisointiin kartoilla
käytetään Web GIS -komponenttia. Kaikki järjestelmän komponentit ovat avoimen lähde-
koodin ohjelmistoja. [45]

TIUKUn käyttöliittymä on web-pohjainen, joten sen käyttö ei vaadi ohjelmien asennusta.
TIUKUn kautta on mahdollista tehdä laskentapyyntöjä leviämismalleille, mikä nopeuttaa
ja laajentaa leviämismallien käyttöä. Järjestelmässä on myös tallennettuna keskitetysti
muun muassa tiedot reaktoreiden inventaarioista. Tietojen esitys onnistuu saumattomasti
kuvien ja karttojen avulla ja tilanteen kehittymisen perusteella on mahdollista luoda ra-
portteja automatisoidusti. Roolien avulla TIUKUn näkymä skaalautuu käyttäjän tehtävän
perusteella ja raporttien tila määrää kenelle ne näkyvät. [44]

TIUKUssa on mahdollista tehdä pyyntöjä laskentaohjelmistolle internetin välityksellä.
Laskentatulokset tuodaan järjestelmään mieluiten raakadatana, jolloin sen esitystapaa voi-
daan muuttaa käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämän lisäksi raakadataa voidaan jalostaa
toiseen muotoon tai tarkentaa, jos se on mahdollista. Tiedonhallinnan avulla hallitaan
tietoa siitä, kuka on tehnyt uusia toimenpiteitä ja milloin. Kaikki tieto tallennetaan tieto-
kantaan, jolloin tietoa voidaan hakea erilaisilla kriteereillä. Ilmoitusten avulla eri käyttäjät
voivat seurata tilannetta reaaliajassa. [45]

Päätöksenteon tukijärjestelmä (JRODOS)

JRODOS (Real-time On-line Decision Support System) on Java-ohjelmointikielellä to-
teutettu päätöksentukijärjestelmä, jota käytetään päätösten tukena ydinonnettomuuksien
aikana. Ohjelman kehitys alkoi jo 1980-luvun lopussa ja sen käyttäjiä on ympäri Euroop-
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paa. Ohjelmassa on erillisinä moduuleina myös tuki asutusalueiden analysointiin (Euro-
pean Inhabited Area Model, ERMIN) ja maataloustuotteiden analysointiin (Agricultural
Countermeasure Program, AGRICP). [46]

Normaalin käytön lisäksi JRODOSilla lasketaan Säteilyturvakeskuksessa automaattisesti
kerran tunnissa leviämisennusteet kotimaan voimalaitoksille. Laskentojen tulokset ovat
nähtävillä koko ajan STUKin valmiuskeskuksessa.

5.2.4 Suojelutoimet

Säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheella tarkoitetaan vaihetta, joka päättyy kun ympäris-
tön säteilytaso ei enää nouse ja uhka uudesta päästöstä on päättynyt. Varhaisvaiheen
piirteisiin kuuluu yleensä tiedon puutteellisuus, joka vaikeuttaa oikeiden toimenpiteiden
tekemistä. Suojelutoimien tavoitteena on minimoida väestön säteilyaltistusta eri keinoilla.
Altistusreittejä ovat muun muassa päästöpilven suora säteily, hengitysilman radioaktii-
viset aineet ja saastuneet elintarvikkeet. Tavoitteena on, että säteilyvaaratilanteesta ei
aiheudu ensimmäisen vuoden aikana yli 20 mSv annoksia. Suojelutoimia ovat: [47]

• Suojautuminen sisätiloihin
• Joditablettien ottaminen
• Kulkurajoitukset ja alueen eristäminen
• Evakuointi
• Säteilyvaara-alueella työskentelevien henkilöiden suojelu
• Elintarvikkeiden, alkutuotannon ja valmiiden tuotteiden suojaaminen
• Kaupan rajoitukset elintarvikkeille ja tavaroille

Eri suojelutoimille on olemassa raja-arvot, jotka määräävät suojelutoimien laajuuden. Va-
kavassa ydinvoimalaitosonnettomuudessa evakuointialue voi olla muutamasta kilometris-
tä 20 – 30 kilometriin. Lievennetty sisälle suojautumien voi olla jopa 200 km. Tuotannon
suojaaminen voi kattaa alueen useasta sadasta jopa tuhansiin kilometreihin. [47]

Säteilyvaaratilanteen jälkivaihe alkaa, kun elinympäristön säteilytaso ei enää nouse eikä
ole odotettavissa uutta radioaktiivista päästöä ympäristöön. Tällöin aloitetaan varhais-
vaiheen suojelutoimien purku ja lievennys, jos se on perusteltua. Uudet käynnistettävät
toimenpiteet pyrkivät vähentämään säteilyaltistusta ja radioaktiivisten aineiden määrää
ympäristöstä sekä eristämään saastuneet materiaalit. Toipumisvaiheessa toiminta perus-
tuu viranomaisten suosituksiin. Lisäksi tehdään tarvittaessa käyttörajoituksia saastuneim-
mille alueille. [47]



6 Suomalaiset ydinvoimalaitokset

Kaikki Suomessa käytössä ja rakenteilla olevat ydinvoimalaitokset ovat termisiä kevytve-
sireaktoreita. Vettä käytetään siis sekä jäähdytteenä että neutronien hidastamiseen. Käy-
tössä olevista reaktoreista kiehutusvesireaktoreita (Boiling Water Reactor, BWR) ovat
Olkiluoto 1 ja 2 ja painevesireaktoreita (Pressurized Water Reactor, PWR) Loviisa 1 ja
2. Myös rakenteilla oleva Olkiluoto 3 ja suunnitteilla oleva Hanhikivi 1 ovat molemmat
painevesireaktoreita. Kevytvesireaktoreissa veden paine on nostettava tarpeeksi korkealle,
jotta veden kyllästymislämpötilaa saadaan nostettua. Tällöin terminen hyötysuhde nousee
riittävän korkealle. Primääripiirin vesimäärä vaikuttaa merkittävästi reaktorin käyttäyty-
miseen transientti- ja onnettomuustilanteissa. [34]

6.1 Olkiluodon ydinvoimalaitokset 1 & 2

Olkiluodon laitokset 1 ja 2 ovat vuosina 1978 ja 1979 valmistuneita kiehutusvesireaktoreita,
jotka on toimittanut ruotsalainen AB Asea Atom. Molempien laitosten lämpöteho on 2500
MW ja nettosähköteho noin 880 MW. [48]

Kiehutusvesireaktori on toiseksi yleisin reaktorityyppi maailmalla [49]. Kiehutusvesireak-
torissa vesi höyrystyy jo painesäiliössä, jolloin höyry voidaan johtaa samassa piirissä tur-
biinille. Tehojakauman tasapainottamiseksi on edullista, että kiehutusvesireaktoreissa sää-
tösauvat tuodaan painesäiliön alapuolelta. Höyrystyvä vesi sydämen yläpuolella pienentää
tehoa ylhäällä, jolloin säätösauvat kompensoivat tehon jakautumista pienentämällä te-
hoa alapuolella. Kiehutusvesireaktorissa ei käytetä booria jäähdytysvedessä reaktiivisuu-
den hallintaan, koska boori ei kulkeudu höyryn mukana pois reaktorista vaan väkevöityy
sydämessä ajan kuluessa. [12]

Reaktorin käyttöpaine on 70 baaria ja käyttölämpötila 286 ◦C. Painesäiliön suurimmat
yhteet sijaitsevat reaktorisydämen yläpuolella, jotta putkirikoissa sydän ei paljastuisi he-
ti. Reaktoripainesäiliön sisäinen kierto toteutetaan kuudella sisäisellä pääkiertopumpulla.
Sydämen tehojakaumaa ja fissioiden määrää säädetään 121 säätösauvan avulla. Pikasul-
kua varten on olemassa myös typpikäyttöinen hydraulinen järjestelmä ja lisäksi pikasulku
voidaan toteuttaa boorijärjestelmällä, jolla pumpataan booripitoista vettä reaktoriin. [48]

49
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6.1.1 Reaktorin hätäjäähdytys

Olkiluodon laitoksen turvallisuusjärjestelmät on jaettu neljään 50 % kapasiteetin osa-
järjestelmään. Osajärjestelmät on erotettu etäisyyden, palo-osastojen ja suojaseinämien
avulla. Turvallisuusjärjestelmät ovat kaikki sähkökäyttöisiä, joten sähkönsaannin varmis-
taminen on erityisen tärkeää. Olkiluodon laitosten hätäjäähdytysjärjestelmät ja lopullinen
päälämpönielu on esitetty kuvassa 6.1.

Kuva 6.1: Olkiluodon laitosten 1 & 2 hätäjäähdytysjärjestelmät ja lopullinen päälämpönielu.
[48]

Apusyöttövesijärjestelmän (327) tehtävä on varmistaa painesäiliön vesimäärän riittävyys
syöttövesijärjestelmän ollessa poissa käytöstä. Järjestelmää käytetään kunnes reaktorisy-
dämen ruiskutusjärjestelmä (323) otetaan käyttöön tilanteen niin vaatiessa. Primääripiirin
putkikatkon yhteydessä järjestelmä 327 jäähdyttää reaktorisydäntä järjestelmän 323 kans-
sa. Järjestelmässä on neljä erillistä piiriä, jossa kussakin on pumppu. Jokaisella piirillä on
tankeissa varattuna 225 m3 vettä. Yhden järjestelmän kapasiteetti on 22,5 kg/s. [17]
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Reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmää (323) käytetään onnettomuustilanteissa, joissa pri-
määripiirin putki hajoaa suojarakennuksessa. Tällöin se suojaa reaktoria ylikuumenemi-
selta apusyöttövesijärjestelmän (327) ja ulospuhallusjärjestelmän (314) kanssa. Järjestel-
mässä on neljä samanlaista piiriä, jotka saavat jäähdytysveden lauhdutusaltaasta. Yhden
pumpun kapasiteetti matalassa paineessa on yli 115 kg/s. [17]

Laitoksissa ulospuhallusjärjestelmän (314) avulla voidaan 14 venttiilin avulla laskea reak-
toripainesäiliön painetta. Ulostuleva höyry johdetaan lauhdutusaltaaseen, jossa höyry lauh-
tuu. Venttiilien aukeamisnopeus ja -järjestys riippuu paineenalennuksen nopeustarpeesta.
Lauhdutusaltaan vesimäärä on 2700 m3 ja sen yläpuolella ovat märkätila ja kuivatila. 16
ulospuhallusputkea tulevat ylemmästä kuivatilasta lauhdutusaltaaseen. Onnettomuusti-
lanteessa lauhtumattomat kaasut kuivatilassa tulevat höyryn mukana lauhdutusaltaaseen
ja kerääntyvät märkätilan kaasutilaan. Sieltä ne johdetaan takaisin kuivatilaan tyhjön-
murtajilla, jotka ylläpitävät paineentasausta kuiva- ja märkätilan välillä. Lauhdutusallas-
ta jäähdytetään suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmällä (322). [17]

Ulospuhallusjärjestelmällä voidaan tehokkaasti estää sydämen sulaminen korkeassa pai-
neessa. Ulospuhalluksessa voidaan kuitenkin tilanteesta riippuen menettää suuri määrä
primääripiirin vettä, joka pienentää aikaviiveitä, jos hätäjäähdytysjärjestelmät eivät ole
käytettävissä. Japanissa on tutkittu passiivista paineenalennusjärjestelmää, joka aktivoi-
tuisi tietyllä lämpötilalla ja paineella. Simuloinnissa on tällaisilla laitteilla havaittu ulos-
puhallettavan vesimäärän pienenevän, jolloin aikaviiveet kasvavat esimerkiksi reaktorin
jäähdytyksen palautukselle. [50]

6.1.2 Vakavan onnettomuuden hallinta

Laitosten alkuperäisissä laitossuunnitelmissa vakavien onnettomuuksien hallintaa ei ollut
huomioitu. SAM-strategia saatiin valmiiksi vuonna 1989, jolloin otettiin käyttöön suoja-
rakennuksen ylipainesuojausjärjestelmä, alakuivatilan tulvitus, läpivientien suojaus, vesi-
täyttöjärjestelmä ja suodatettu paineenalennusjärjestelmä sekä instrumentointi vakavan
onnettomuuden varalta. Valmiuksia vakavan onnettomuuden varalta parannettiin entises-
tään MODE-hankkeessa, jossa otettiin käyttöön muun muassa primääripiirin paineenalen-
nus, suojarakennuksen veden pH-säätö ja suojarakennuksen vahvistukset. [51]

Olkiluodossa vakavissa onnettomuuksissa ei pyritä pitämään painesäiliötä ehjänä ulkoi-
sen jäähdytyksen avulla, koska tarvittavan vesimäärän injektointi kestäisi liian kauan.
Sen sijaan suojarakennuksen alaosa tulvitetaan ennen sydänsulan tippumista. Sydänsula
putoaa veteen, jolloin sen oletetaan pirstoutuvan ja jähmettyvän noin puolen metrin pak-
suiseksi kerrokseksi suojarakennuksen pohjalle, jossa se pyritään saamaan kontrolloituun
jäähdytettyyn tilaan. Olkiluodon strategiassa oleellista on, että alakuivatilaan ei synny
sula-allasta, jota on vaikea jäähdyttää vaan partikkelikasa, jota on paljon helpompi jääh-
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dyttää. Vetypalojen varalta Olkiluodossa on suojarakennus täytetty inertillä typellä. [17]

Laitosten suojarakennus on osa reaktorirakennusta ja sen paineenhallinta perustuu pai-
neenalennusperiaatteeseen. Suojarakennus on jaettu ylempään kuivatilaan, märkätilaan ja
alempaan kuivatilaan. Paineenalennus toteutetaan alaspuhallusputkilla, joilla johdetaan
höyry suojarakennuksen alaosassa olevaan lauhdutusaltaaseen. Lauhdutusaltaassa höyry
tiivistyy, jolloin suojarakennuksen paine laskee. Suojarakennuksen tiiveyden varmistaa te-
räslevy, jonka molemmin puolin on betonikerros suojaamassa levyä. [48]

Suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi on tärkeää laskea reaktorin paine ennen kuin
polttoaineen eheys mahdollisesti menetetään. Tätä varten painesäiliössä on automaattinen
paineenalennus, jos reaktorin vedenpinta on liian kauan alle sallitun rajan. Turvatoimintoa
voidaan käyttää myös manuaalisesti. Kaksi venttiileistä vikaantuu turvalliseen tilaan eli
auki-asentoon, jos akut tyhjenevät. [17]

Suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän (322) tehtävä on jäähdyttää lauhdutusallasta ja
alentaa suojarakennuksen painetta lauhduttamalla kuiva- ja märkätilan höyryä. Samalla se
poistaa fissiotuotteita suojarakennuksesta. Järjestelmä koostuu neljästä lähes identtisestä
piiristä, joissa on pumppu, lämmönvaihdin ja ruiskutussuuttimet sekä kuivatilassa että
märkätilassa. [17]

Suodatetulla paineenalennuksella voidaan alentaa suojarakennuksen painetta joko märkä-
tilan tai kuivatilan kautta. Murtolevyn avulla on varmistettu se, että päästö tapahtuu
suodatetun paineenalennusjärjestelmän läpi eikä ilman suodatusta. Suojarakennuksen yli-
painesuojausjärjestelmällä voidaan alentaa suojarakennuksen painetta tilanteissa, joissa
radioaktiivisia päästöjä ei ole vielä syntynyt eli esimerkiksi jäähdytteenmenetysonnetto-
muuksissa. Järjestelmässä on murtolevy, joka pettää tilanteissa, joissa märkätilan kaasuti-
lan paine kasvaa liian suureksi. Tällainen tilanne voi syntyä, jos höyry ei kulje märkätilaan
alaspuhallusputkien kautta vaan suoraan ilmatilaan nostaen painetta nopeasti. Järjestel-
mä voidaan sulkea manuaalisesti kahden venttiilin avulla. [17]

SAM-strategiassa on huomioitu sähkönmenetys tekemällä tärkeimmistä toimenpiteistä
vaihtosähköstä riippumattomia: [17]

• Reaktorin paine voidaan alentaa akuilla
• Alempi kuivatila voidaan tulvittaa akuilla tai manuaalisesti
• Suojarakennuksen vesitäyttö voidaan suorittaa dieselmoottoreilla varustetuilla pum-
puilla
• Suojarakennuksen suodatettu ilmanvaihto laukeaa passiivisesti tai manuaalisesti ope-
raattorin toimesta
• SAM-instrumentointi toimii akuilla, koska normaali-instrumentoinnin ei voida olet-
taa kestävän onnettomuuden eri vaiheita
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Suojarakennuksen vakavien onnettomuuksien varalta asennettujen kahdennettujen mitta-
laitteiden avulla saadaan selville paine kuivatilassa, kuivatilan ja märkätilan välinen paine-
ero sekä vedenpinta ja lämpötila kuivatiloissa ja lauhdutusaltaassa. Laitoksen dieselgene-
raattoreilla ja kaasuturbiinilla on laitosalueella käytössä polttoainetta viikoksi jatkuvassa
käytössä. Reaktorin jäähdytykseen sopivaa vettä on varastoituna 1,5 vuorokaudeksi. [17]

Sähkönsyöttö

Voimalaitokset saavat ulkoisen sähkön 400 kV verkosta päämuuntajan avulla ja 110 kV
verkosta käynnistysmuuntajilla. Mikäli ulkoinen verkko menetetään eikä oma sähkönsyöttö
onnistu, on laitoksella neljä osajärjestelmää, joista kussakin on oma dieselgeneraattorinsa
(mitoitus 4 x 50 %). Jos myös hätädieselgeneraattorit menetetään, voidaan sähkönsaanti
varmistaa kaasuturbiinilla, jossa on kaksi 50 MW yksikköä. Tämän lisäksi on käytössä
akuilla varmennettuja järjestelmiä muun muassa tärkeimmille instrumentoinneille. [17]

Jos vaihtosähkö menetetään kokonaan heti pikasulun jälkeen (station blackout), reakto-
risydämen yläpinta paljastuu noin 30 minuutissa ja sydän vaurioituu noin 25 minuuttia
myöhemmin. Yhteensä aikaviive on siis noin yhden tunnin. Jos vaihtosähkö menetettäisiin
24 tuntia pikasulun jälkeen, olisi kokonaisaikaviive reaktorisydämen vaurioitumiseen 3,5 –
5,5 tuntia riippuen paineenalennuksen ajankohdasta. [17]

Jälkilämmönpoisto ja päälämpönielu

Olkiluodossa päälämpönieluina toimivat merivesi ja osittain ilmakehä suodatetussa pai-
neenalennuksessa. Riippuvuus merivedestä johtuu siitä, että kaikki jälkilämmönpoisto-
järjestelmät tarvitsevat suoraan tai epäsuorasti (apujärjestelmien jäähdytys) merivettä
toimiakseen. Lauhdutusallas voi toimia väliaikaisena päälämpönieluna kunnes se alkaa
kiehua, jolloin pumput eivät enää kykene toimimaan. Jos meriveden sisääntulokanavan
käyttö estyy, on onnettomuustilanteessa mahdollista käyttää myös ulostulokanavan vettä
jäähdytteenä. Jos meriveden saanti ja paineenalennus ilmakehään menetetään, on ainoa
vaihtoehto meriveden saannin palauttaminen tai apujärjestelmien jäähdytys muilla kei-
noin. [17]

Jos meriveden saanti menetetään jo ennen pikasulkua, pystyy järjestelmä 323 syöttämään
vettä noin 4 tuntia ennen lauhdutusaltaan veden kiehumista. Noin tunnin päästä 323 käy-
tön lopettamisen jälkeen polttoaineen yläpinta paljastuu ja tästä noin 2 tunnin kuluttua
sydän vaurioituu (suojakuoren lämpötila ylittää 1204 ◦C). Yhteensä aikaviive on siis noin
7 tuntia. Jos meriveden saanti menetettäisiin 24 tuntia pikasulun jälkeen, olisi kokonaisai-
kaviive reaktorisydämen vaurioitumiseen noin 14 tuntia. SAM-strategialla suojarakennus
voidaan tulvittaa, minkä avulla voidaan kokonaisviive nousee noin 22 tuntiin. Jos sähkön-
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syöttö ja päälämpönielu menetetään, on sähkönmenetyksen aikaviive ratkaisevassa osassa.
[17]

6.1.3 Suojarakennuksen tapahtumapuu

Tässä työssä kehitetty työkalu perustuu täysin PRA-analyysien tuloksiin. Tason 2 PRA:n
rakenne esitellään tarkemmin tässä kappaleessa. Suojarakennuksen käyttäytyminen on-
nettomuustilanteessa vaikuttaa merkittävästi ympäristöön pääsevään lähdetermiin. Suo-
jarakennuksen tehtävänä on kestää jälkilämmön aiheuttamat rasitukset (muun muassa
lämpötila, paine ja mekaaniset rasitukset) ja toimia depositiotilavuutena radioaktiivisille
aineille. Suojarakennuksen mitoitusperusteena on kestää pahimman mahdollisen jäähdy-
temenetysonnettomuuden aiheuttama paineennousu tehoajolla. Suunnittelupaineessa suo-
jarakennuksen suurin sallittu vuoto on 0,5 % päivässä.

Olkiluodon suojarakennus kestää tiiviinä, kykenee viivästyttämään suodatettuja päästöjä
12 - 24 tuntia ja pitämään päästöt säteilylainsäädännön sallimissa rajoissa, jos seuraavat
ehdot toteutuvat: [51]

• Reaktoripainesäiliö hajoaa alhaisessa (alle 1,5 MPa) paineessa.
• Alempi kuivatila tulvitetaan ennen painesäiliön rikkoutumista ja sydänsulan jäähdy-
tys onnistuu. Lisäksi suojarakennuksen vesitäyttö lauhduttaa höyryä ja viivästyttää
suodatetun päästön tarvetta.
• Suojarakennuksessa ei tapahdu liian suuria höyryräjähdyksiä. Höyryräjähdys saattaa
rikkoa suojarakennuksen paineennousun seurauksena.
• Zirkoniumin oksidoituminen jää alle puoleen sydämen inventaariosta, mikä vastaa
koko suojakuorimateriaalin oksidoitumista.
• Vetypaloja ei tapahdu. Vetypalo on mahdollinen, kun suojarakennus on hetken ilman
typpitäyttöä ylös- ja alasajon aikana.
• Suojarakennus on tiivis ja läpiviennit ovat eristetty.
• Suojarakennuksen paineenalennus tapahtuu vain suodatetusti. Jos suojarakennuksen
jäähdytys ei onnistu, joudutaan painetta alentamaan ilman suodatusta.
• Orgaanisen jodin muodostuminen on alhaista, koska sen pidätyskyky suodattimissa
on vain 60 – 80 %. Vesialtaiden pH on myös pidettävä tarpeeksi korkeana, jotta jodi
pidättyy mahdollisimman tehokkaasti.

Olkiluodossa vakavan onnettomuuden kulun looginen rakenne on esitetty suojarakennuk-
sen tapahtumapuilla (containment event trees, CETs) tai APET (Accident Progression
Event Tree). Tapahtumapuut toimivat viitekehyksenä eri ohjelmilla laskettujen mallin-
nustulosten sisällyttämiseksi yhteen loogiseen kokonaisuuteen. Tällä tavalla on saatu yh-
distettyä eri mallinnusohjelmien tarkat tulokset ja asiantuntija-arviot yhteen kokonaisuu-
teen. [51]
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Suojarakennuksen tapahtumapuut on jaettu riveihin ja sarakkeisiin. Jokainen sarake kuvaa
vakavan onnettomuuden hallintaan liittyvää kysymystä, toimintoa tai tapahtumaa. Jokai-
sen sarakkeen kohdalla puu haarautuu kysymysten määrän verran. Kysymysten ehdolli-
set todennäköisyydet lasketaan funktioiden avulla, jotka voivat riippua myös menneistä
tapahtumista. Laitoksen kontrollitilavuudet ja muut rakenteet on mallinnettu parametri-
sella mallilla. Ohjelman tärkeä ominaisuus on syiden ja tapahtumien jäljitettävyys sekä
epävarmuuksien esitys. [52] Alla on kuvattu tapahtumapuun rakenne.

Olkiluodon PRA:n rakenne on esitetty tarkemmin liitteessä B.

Suojarakennuksen alkutilanne

Suojarakennuksen alkutilanne on merkittävä onnettomuuden kulkuun vaikuttava tekijä.
Jos suojarakennus on eristetty, päästöreittejä suojarakennuksesta pois ei ole, joten suoja-
rakennus toimii suunnitellusti leviämisesteenä. Jos suojarakennusta ei ole eristetty, pääs-
tön kulku voi edetä paljon nopeammin. Tällöin suojarakennuksen hajoamisajankohta on
laskennallisesti sama kuin reaktorin sulamisajankohta, koska suojarakennus ei ole tiivis.
[51]

Jos järjestelmät 311 tai 312 eivät ole eristettyjä, suojarakennuksessa on päästölle etenemis-
reitti reaktorirakennukseen. Ulkoisissa jäähdytteenmenetysonnettomuuksissa myös vuoto
järjestelmän 321 kautta on mahdollinen. Tapahtuman todennäköisyys riippuu voimakkaas-
ti eristysventtiilien toimintavarmuudesta. Suojarakennuksen vuoto reaktorirakennukseen
voi olla myös suunnitteluarvoa suurempi. PRA:ssa vuodon todennäköisyys ja vuotokoko
on määritelty jakaumana. Suojarakennus voi myös vuotaa linjan 361 kautta ympäristöön.
Tapahtuman todennäköisyys riippuu murtolevyn tiiveystodennäköisyydestä ja operaatto-
rin toiminnasta (suljetaanko venttiili ajoissa).

Jos suojarakennuksen happikonsentraatio on alussa liian suuri (> 3 %), esimerkiksi ylös-
ajon tai alasajon aikana, vetypalot ovat mahdollisia. Funktio ottaa huomioon vain alkuti-
lanteessa olevan happimäärän.

Reaktorin viivästynyt paineenalennus lievennyskeinona

Paineenalennus-toiminto on manuaalinen ja sillä voidaan laskea reaktorin painetta vielä
senkin jälkeen, kun polttoaine on alkanut vaurioitua. Paineenlaskun avulla on mahdollista
ottaa 323-hätäjäähdytysjärjestelmä käyttöön. Lisäksi paineenalennuksella voidaan estää
painesäiliön puhkisulaminen korkeassa paineessa, mikä johtaisi suojarakennuksen suoraan
kuumenemiseen. Tapahtuman todennäköisyys riippuu laitosvauriotilasta ja ajasta, jonka
kuluessa paineenalennus on tehtävä. Lisäksi automaattinen paineenalennus (Automatic
Depressurization system, ADS) on saattanut käynnistyä jo aiemmassa vaiheessa ja vaikut-
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taa todennäköisyyteen. [51]

Reaktorin jäähdytyksen palautus

Jos reaktorin jäähdytys saadaan palautettua, on mahdollista, että reaktoripainesäiliö pys-
tytään pitämään ehjänä. On myös mahdollista, että reaktori tulee uudelleen kriittiseksi.
Näin voi tapahtua, jos vettä lisätään säiliöön polttoaineen ollessa vielä eheä ja säätösau-
vojen ollessa poissa sydämestä. Jos reaktiivisuuden hallinta on menetetty, on tiedettävä
onko käytössä vain 327-hätäjäähdytysjärjestelmä vai myös 323-hätäjäähdytysjärjestelmä.
Vauriotiloissa RHL ja RHT on mahdollista estää sydämen sulaminen. Järjestelmien 327 ja
323 palauttaminen käyttökuntoon perustuu minimikatkaisujoukkojen tarkasteluun, josta
saadaan jakaumat palauttamisajoille. Kronologisesti aika-ikkunat uudelleenkriittisyydelle
ovat seuraavat: [51]

• alkutapahtumasta sydämen sulamisen alkamiseen
• sydämen sulamisen alkamisesta uudelleenkriittisyyden mahdolliseen ajankohtaan
• uudelleenkriittisyyden aika-ikkuna
• uudelleenkriittisyyden aika-ikkunan lopusta painesäiliön puhkisulamiseen

Booraus uudelleenkriittisyyden jälkeen

Uudelleenkriittisyys lisää höyryn ja lauhtumattomien kaasujen määrä. Boorauksella reak-
tori voidaan saattaa takaisin alikriittiseksi. Toiminnon todennäköisyys riippuu käytettä-
vissä olevasta aika-ikkunasta ja operaattorien onnistumisesta. Uudelleenkriittisyyden ha-
vaitseminen on vaikeaa, jos instrumentointi on epäkunnossa. Suojarakennuksen paineen
käyttäytymisen perusteella voidaan kuitenkin arvioida tilannetta. [51]

Viivästynyt booraus

Viivästynyt booraus on mahdollista vauriotilalla RCO. Boorauksen aloitusajankohta on
esitetty jakaumana ja sen onnistumistodennäköisyys riippuu käytettävissä olevasta ajasta.
[51]

Suojarakennuksen eheys erittäin aikaisessa vaiheessa

Tapahtumassa määritellään kestääkö suojarakennus eheänä reaktoripainesäiliön sulami-
seen asti. MAAP- ja MELCOR-mallinnusten mukaan höyryn ja lauhtumattomien kaasu-
jen tuotto ei riitä vaurioittamaan suojarakennusta ennen painesäiliön rikkoutumista, jos
reaktori on alikriittinen ja painesäiliön kansi ei rikkoudu. [51]
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Uudelleenkriittisyyden aikana on mahdollista, että järjestelmä 362 riittää pitämään suo-
jarakennuksen ehjänä. Todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni, koska höyryntuotto on
suuri verrattuna järjestelmän 362 kapasiteettiin. Jos vauriotilassa RCO viivästynyt boo-
raus epäonnistuu, suojarakennuksen eheys menetetään.

Jos suojarakennus ei ole typpitäytetty, on mahdollista, että vety palaa alisoonisesti (defla-
gration) tai räjähtää ylisoonisesti (detonation). Tällöin suojarakennuksen eheys menete-
tään. Vetypalon todennäköisyyden arviointi on erittäin karkea. Vetyräjähdyksen oletetaan
rikkovan yläkuivatilan kaikissa ketjuissa.

Alemman kuivatilan tulvitus

Suojarakennus on mahdollista tulvittaa avaamalla venttiilit manuaalisesti märkätilasta
alempaan kuivatilaan. Tällöin tarkoituksena on estää sulan reaktorimateriaalin aiheutta-
mia vaurioita suojarakennukselle. Tulvitus voidaan tehdä palotorjunnan vesijärjestelmäl-
lä, joka on erillinen järjestelmä laitoksen omakäyttösähköstä. Tulvituksen lisäksi alemman
kuivatilan läpiviennit on suojattu terässuojilla, jotta sydänsula ei vaurioittaisi läpivientejä.
Tulvituksesta seuraa kuitenkin myös höyryräjähdyksen mahdollisuus, kun kuuma sydän-
sula putoaa vesialtaaseen. [51]

Alakuivatila pyritään tulvittamaan ennen painesäiliön rikkoutumista. Sen onnistumisto-
dennäköisyys riippuu lähinnä toiminnon aika-ikkunasta. Jos alakuivatilan tulvitus epäon-
nistuu, oletetaan että suojarakennus vaurioituu.

Suojarakennuksen eheys aikaisessa vaiheessa

Tapahtumat liittyvät painesäiliön hajoamisajankohtaan tai aikaan heti sen jälkeen. Ta-
pahtumat ovat joko aggressiivisia tai paineennoususta johtuvia. [51]

Höyryräjähdyksen johdosta alakuivatila vaurioituu. Todennäköisyys riippuu alakuivati-
lan altaan syvyydestä, sydänsulan massavirrasta ja höyryräjähdyksen voimakkuudesta,
joka saadaan selville todennäköisyysjakaumasta. Räjähdyksen voimakkuuteen vaikutta-
vat reaktorin paine ja alakuivatilan tulvitus. Räjähdyksen sijainti vaikuttaa merkittävästi
vaurioiden vakavuuteen.

Sydänsula saattaa myös vaurioittaa suojarakennusta rikkoen alakuivatilaa ennen vesialtaa-
seen putoamista. Jos tulvitus ei ole onnistunut, oletetaan näin käyvän varmasti. Zirkoniu-
min oksidoituminen kasvattaa myös suojarakennuksen painetta, mikä otetaan huomioon
jakaumana.

Jos paineennousun seurauksena suodatettu paineenalennus toimii suunnitellusti, suojara-
kennus säilyy eheänä. Jos taas järjestelmä ei toimi tai sen mitoitus ei riitä paineennousun
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hillitsemiseen, suojarakennus vaurioituu.

Suojarakennuksen jäähdytyksen palautus

Suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän avulla voidaan estää suojarakennuksen vaurioi-
tuminen ja dekontaminoida suojarakennuksen ilmatilaa. Toiminnon käytettävyys saadaan
jakaumana, joka ottaa huomioon, miten todennäköisesti järjestelmä on käytettävissä eri
vauriotiloissa. [51]

Suojarakennuksen ilmanvaihto tai vaurio aikaisessa vaiheessa

Reaktoripainesäiliön rikkoutumisen jälkeen on mahdollista, että suodatettua paineenalen-
nusta ei tarvita tai paineenalennus tehdään, vaikka sitä ei olisi tarvittu. Inhimillisen vir-
heen todennäköisyys on mallinnettu jakaumana. [51]

Aikainen suojarakennuksen suodatettu paineenalennus tapahtuu, jos höyryntuotto tai
lauhtumattomien kaasujen määrä on tarpeeksi suuri. Toiminto tapahtuu automaattisesti,
jos murtolevy toimii suunnitellusti. Jos aikainen paineenalennus ei onnistu, suojarakennus
hajoaa. Todennäköisyys riippuu siitä, hajoaako järjestelmän 362 murtolevy ajoissa ja onko
järjestelmän eristysventtiili kiinni-asennossa.

Suojarakennuksen vesitäyttö

Tarvittaessa suojarakennus voidaan tulvittaa myös kokonaan sen jälkeen, kun sydänsula
on veden peitossa. Tällä toimenpiteellä voidaan vähentää radioaktiivisten aineiden mää-
rää suojarakennuksen ilmatilassa. Samalla jäähdytetään suojarakennusta ja vähennetään
paineennousua. Lauhtumattomien kaasujen paineistumisen vuoksi on kuitenkin tarve hal-
litulle paineenalennukselle tulvituksen aikana. Suodatetun paineenalennuksen kapasiteet-
ti 0,6 MPa paineessa on 12 kg/s kylläistä höyryä. Tällöin suojarakennuksesta poistetaan
lämpöä 25 MW teholla. [51]

Suojarakennus voidaan täyttää vedellä alemman kuivatilan tulvituksen jälkeen. Toimin-
non avulla voidaan jäähdyttää suojarakennusta, alentaa painetta ja viivästyttää tarvetta
suodatetulle paineenalennukselle.

Vesitäyttö alkaa todennäköisyysjakauman antaman arvon perusteella ja loppuu pumppu-
jen kapasiteetin mukaan. Vesitäyttöä ei käytetä vauriotiloilla ROP, HPL tai HPT, koska
järjestelmän 362 murtolevy on jo rikkoutunut.
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Suojarakennuksen ilmanvaihto tai vaurio myöhäisessä ja erittäin myöhäisessä
vaiheessa

Ilmanvaihto myöhäisessä vaiheessa voi tapahtua joko märkätilan tai kuivatilan kautta. Suo-
jarakennuksen myöhäinen rikkoutuminen tapahtuu, jos ilmanvaihto ei onnistu. Ilmanvaih-
don onnistuminen riippuu järjestelmän 362 murtolevyn- ja eristysventtiilin tilasta. Lisäksi
todennäköisyyteen vaikuttavat operaattorin toiminta, käytettävissä oleva aika-ikkuna sekä
onko suojarakennus tulvitettu. [51]

Ilmanvaihto erittäin myöhäisessä vaiheessa voi tapahtua vain kuivatilan kautta. Suoja-
rakennuksen erittäin myöhäinen rikkoutuminen tapahtuu, jos ilmanvaihto ei onnistu. Il-
manvaihdon onnistuminen riippuu järjestelmän 362 murtolevyn ja eristysventtiilin tilas-
ta. Lisäksi todennäköisyyteen vaikuttavat operaattorin toiminta, käytettävissä oleva aika-
ikkuna sekä onko suojarakennus tulvitettu ja täytetty vedellä.

Suojarakennuksen jäähdytettävyys ja pohjan puhkisulaminen

Jos sydänsulan jäähdytys epäonnistuu eli tulvitusta ei ole tehty, voidaan suojarakennuksen
eheys menettää. Suojarakennuksen oletetaan kestävän 8 tuntia painesäiliön rikkoutumisen
jälkeen. Jos suojarakennusta ei ole täytetty vedellä, voi alemman kuivatilan vesi kiehua
pois, jos suojarakennuksen jäähdytys ei toimi. [51]

6.2 Loviisan ydinvoimalaitokset 1 & 2

Loviisan laitokset 1 ja 2 ovat painevesireaktoreita, jotka valmistuivat vuosina 1977 ja
1980. Reaktorit ovat tyypiltään VVER-440-laitoksia ja niiden lämpöteho on 1500 MW ja
sähköteho noin 496 MW. Alkuperäiseen laitostyyppiin on tehty kuitenkin suuria muutoksia
Suomen tiukempia turvallisuusvaatimuksia varten. Näistä muutoksista tärkeimpiä ovat
tiivis suojarakennus ja siihen liittyvä jäälauhdutinjärjestelmä. [17]

Painevesireaktori on yleisin reaktorityyppi maailmalla [49]. Painevesireaktorissa on reak-
toriin yhteydessä oleva primääripiiri, jossa on reaktorityypistä riippuen kahdesta kuuteen
piiriä. Jokaisessa piirissä on pääkiertopumppu ja höyrystin. Lisäksi yhdessä piirissä on
paineistin, jonka avulla säädetään piirin painetta. Höyrystimistä lämpö johdetaan sekun-
dääripiiriin, jonka vesi on pienemmässä paineessa, jolloin se kiehuu. Painevesireaktoreissa
käytetään säätösauvojen lisäksi myös jäähdytteeseen liuotettua booria tehon säätämiseksi.
[12]
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6.2.1 Reaktorin hätäjäähdytys

Loviisassa jälkilämpö voidaan aluksi poistaa höyrystimien kautta sekundääripiiriin ja lauh-
duttimeen. Tällöin riittävä jäähdytevirtaus saavutetaan luonnonkierrolla. Höyrystimiin
voidaan syöttää vettä normaalilla syöttövesipumpulla tai hätäsyöttövesipumpulla. Kylmä
sammutettu reaktori pystytään jäähdyttämään yhdellä piirillä luonnonkierrolla. Jos höy-
rystimessä on vuoto primääripiiristä sekundääripiiriin, viallinen höyrystin voidaan eristää
sulkuventtiilillä. [17]

Jäähdytteenmenetysonnettomuuksia varten laitoksella on matalapaine- ja korkeapainehä-
täjäähdytysjärjestelmät. Korkeapaineinen järjestelmä (TJ) on suunniteltu käynnistymään
onnettomuuden alussa kompensoimaan pieniä vuotoja. Jos vuoto on suurempi, suurikapa-
siteettinen matalapaineinen järjestelmä (TH) pystyy kompensoimaan menetetyn jäähdyt-
teen. Lisävettä voidaan syöttää myös typpikaasuilla paineistetuista painehätävesisäiliöistä.
Pumput saavat veden hätälisävesisäiliöstä ja säiliön tyhjentyessä lattiakaivoihin kertynyttä
vettä voidaan kierrättää reaktoriin. [17]

Laitoksessa on mahdollista suorittaa paineenalennus vakavia onnettomuuksia varten suun-
nitellulla paineenalennusventtiilillä. Venttiilin avulla reaktoria voidaan jäähdyttää ”bleed
& feed” -menetelmällä eli reaktorin vedestä kiehunut höyry ulospuhalletaan ja lisää vet-
tä syötetään hätäjäähdytyspumpuilla. Paineistimessa on erillinen vakavia onnettomuuksia
varten oleva ulospuhallusventtiili. Paineenalennus suoritetaan, jos reaktorin ulostuloläm-
pötila ylittää pysyvästi 450 ◦C. [17]

6.2.2 Vakavan onnettomuuden hallinta

Loviisassa vakavan onnettomuuden hallintaan siirrytään viimeistään silloin, kun sydämen
lähtölämpötila ylittää pysyvästi 450 ◦C. Vakavan onnettomuuden tärkeimmät toiminnot
ovat suojarakennuksen eristys, primääripiirin paineenalennus, painesäiliön ulkopuolinen
jäähdyttäminen (sydänsulan pidättäminen painesäiliön sisällä), vedynhallinta ja suojara-
kennuksen paineenhallinta ulkopuolisella ruiskutuksella. [17]

Loviisassa sydänsulan pidättäminen laitoksella on mahdollista laitoksen erityisspiirteiden
vuoksi. Reaktorin tehotiheys on alhainen ja vesi-inventaario on suuri primääri- ja sekun-
dääripiirissä, mikä kasvattaa aikaviiveitä merkittävästi. Lisäksi reaktorin alaosassa ei ole
läpivientejä ja jäälauhduttimista sulava vesi takaa veden ulkopuoliselle jäähdytykselle.
Painesäiliön ulkopuolinen jäähdytys on suurelta osin passiivinen, mutta neutroni- ja läm-
pösuojia on siirrettävä manuaalisilla toimenpiteillä. Siirtämisellä mahdollistetaan veden
virtaus painesäiliön kaikkiin ulkopuolisiin osiin. [17]

Loviisan suojarakennuksen tilavuus on suhteellisen suuri suunnittelupaineen ollessa kui-
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tenkin suhteellisen alhainen (1,7 baaria). Suojarakennuksen tilavuus on jaettu kahteen
osaan, jotka on erotettu kannella. Kaikki höyryä tuottavat järjestelmät sijaitsevat alem-
massa tilassa. Suojarakennuksessa on jäälauhduttimet, jotka sijaitsevat alatilan ja ylätilan
kulkeutumisreittien välissä. Suojarakennusta ei ole suunniteltu kestämään sydänsulan pur-
kautumista korkeassa paineessa, joten sen mahdollisuus on pyritty eliminoimaan luotet-
tavalla primääripiirin paineenalennuksella. Laitoksella ei ole myöskään suojarakennuksen
suodatettua paineenalennusta. [17]

Suojarakennuksen ulkopuolisella ruiskutusjärjestelmällä taataan suojarakennuksen eheys
pitkällä aikavälillä. Suuren jäälauhduttimen vuoksi ruiskutusta tarvitaan vasta 16 ... 36
tuntia alkutapahtuman jälkeen. Lämmönpoisto suojarakennuksesta on teknisesti mahdol-
lista matalapaineisella hätäjäähdytysjärjestelmällä ja suojarakennuksen sisäpuolisella ruis-
kutujärjestelmällä, jos ne ovat käytettävissä. Tällöin lämpö siirretään kyseisten järjestel-
mien lämmönsiirtimien kautta välijäähdytyspiiriin ja lopulta mereen. [17]

Vedynhallintaa varten suojarakennuksen suunnittelussa on pyritty tehostamaan ilmatilan
sekoittumista ja vedyn kontrolloitua poistamista ilmatilasta. Vedyn hallintaa varten suo-
jarakennuksessa on passiivisia autokatalyyttisiä rekombinaattoreita, joilla pienet vetypi-
toisuuden muutokset voidaan hallita. Höyrystintilaan on asennettu myös hehkutustulppia,
joiden avulla myös nopeat vedyntuotot voidaan hallita. [17]

Seuraavat SAM-toiminnot on mahdollista suorittaa ilman sähköä: [17]

• Suojarakennuksen eristys
• Suojarakennuksen ulkopuolinen jäähdytys paloauton avulla
• Painesäiliön ulkopuolinen jäähdytys
• Vedynhallinta (rekombinaattorit ja jäälauhduttimien ovien manuaalinen avaus)

Oikeiden SAM-toimintojen suorittamiseen tarvitaan tieto jäähdytteen ulostulolämpöti-
lasta, säteilytasot eri paikoissa ja suojarakennuksen paine. Näille parametreille on tehty
erilliset SAM-instrumentoinnit, jotka on suunniteltu kestämään vakavien onnettomuuk-
sien ilmiöitä. Lisäksi käytettävissä on SAM-toimintojen onnistumista indikoivia instru-
mentointeja. Suojarakennuksen eristyksen tilaa voidaan seurata instrumentoinnin avulla.
Eristysventtiilien ja muiden eristykseen vaikuttavien asioiden tila on mahdollista toden-
taa. Lisäksi suojarakennuksen ulkopuolella on vedenmittauksia ja säteilymittareita tiloissa,
joihin vuodon oletetaan vaikuttavan eristyksen epäonnistuessa. [17]

Sähkönsyöttö

Voimalaitokset saavat ulkoisen sähkön 400 kV:n verkosta kahdesta linjasta tai 110 kV:n
verkosta. Mikäli ulkoinen verkko menetetään, on laitoksella neljä osajärjestelmää, joista
kussakin on oma dieselgeneraattorinsa (mitoitus 4 x 100 %). Jos myös hätädieselgeneraat-
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torit menetetään, voidaan sähkönsaanti varmistaa erillisellä dieselvoimalaitoksella. Tämän
lisäksi käytössä on akuilla varmennettuja järjestelmiä muun muassa tärkeimmille instru-
mentoinneille. Sähkön syöttö laitokselta toiselle on myös mahdollinen tietyissä tilanteissa.
[17]

Jos kaikki sähkönsyöttö menetetään, höyrystimien vesimäärä riittää noin 7 ... 9 tunniksi,
jonka jälkeen höyrystimien vesi loppuu ja reaktori alkaa kuumentua. Höyrystimien vesi-
varantoa voidaan lisätä dieselkäyttöisellä hätäsyöttövesipumpulla. Tällöin säiliössä riittää
vettä 78 tuntia. Kun höyrystimet tyhjentyvät, reaktori paljastuu aikaisintaan 3 tuntia
tämän jälkeen riippuen jälkilämpötehosta. [17]

Höyrystimiin voidaan syöttää lisävettä myös palovesijärjestelmien kautta, joilla voidaan
syöttää vettä ilman laitoksen sähköjärjestelmiä. Sähkömenetys estää operaattoria lisää-
mästä vettä primääripiiriin, mikä saattaa johtaa pääkiertopiirin tiivisteen vuotoon. Vuoto
tapahtuu aikaisintaan 10 tuntia sen jälkeen kun tiivisteen jäähdytys menetetään. [17]

Jälkilämmönpoisto ja päälämpönielu

Loviisassa päälämpönieluna toimii joko merivesi tai ilmakehä. Jos meriveden sisääntulo-
kanavan käyttö estyy, on onnettomuustilanteessa mahdollista käyttää myös ulostulokana-
van vettä jäähdytteenä. [17] Loviisan laitoksen suuren vesi-inventaarion vuoksi päälämpö-
nielun menetyksessä onnettomuuden kulku tapahtuu paljon hitaammin kuin Olkiluodon
kiehutusvesilaitoksissa.

Primääri-sekundääri vuodot (primary-secondary leakages, PRISE) ovat ongelmallisia on-
nettomuuksia, koska tällöin jäähdyte vuotaa pois suojarakennuksesta. Tällöin vettä ei rii-
tä painesäiliön ulkopuoliseen jäähdytykseen. Lisäksi jäälauhduttimet eivät sula tarpeeksi
nopeasti, koska lämpö poistuu suojarakennuksesta jäähdytteen mukana. [17]

6.2.3 Suojarakennuksen tapahtumapuu

Loviisassa suojarakennuksen tiiveys varmistetaan jäälauhduttimien avulla. Vuodon sat-
tuessa höyry kulkee jäälauhduttimien läpi, jolloin höyry tiivistyy vedeksi. Suojarakennuk-
sessa on myös sisä- ja ulkopuolinen vesiruiskutusjärjestelmä. Suojarakennuksen tapahtu-
mapuulla voidaan määritellä eri tapahtumille lähdetermi, joka riippuu suojarakennuksen
toiminnasta. Tärkeintä on määrittää lähdetermin suuruus ja ajoitus. Alla on kuvattu ta-
pahtumapuun rakenne. [17]

Loviisan PRA:n rakenne on esitetty tarkemmin liitteessä B.
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Suojarakennuksen sulkemisen epäonnistuminen

Suojarakennustoiminto menetetään heti onnettomuuden alkuvaiheessa, jos ilmastointilin-
jojen ja suurten aukkojen eristys epäonnistuu. Suojarakennustoiminto on täysin menetetty,
jos materiaalisulku tai kulkuaukko jää auki. [53]

Primääripiirin paineenalennus

Primääripiirin paineenalennus tapahtuu joko automaattisesti vuodosta johtuen tai se alen-
netaan paineistimen ulospuhallusventtiilin avulla manuaalisesti jäähdytteen ulostuloläm-
pötilan kasvaessa tarpeeksi suureksi. Jos paineenalennus epäonnistuu, sydämen sulaminen
tapahtuu korkeassa paineessa ja tällöin oletetaan, että paineastia hajoaa. Tämän jälkeen
oletetaan suojarakennuksen hajoavan reaktorikuopasta. [53]

Jäälauhduttimen ovien avaaminen ja vedynhallinta

Laitoksessa käytetään jäälauhduttimia, jotka myös sekoittavat suojarakennuksen ilmati-
laa. Jos ovet eivät avaudu, oletetaan suojarakennuksen rikkoutuvan vetypalon seurauksena.
[53]

Vedynhallinta toteutuu, jos hehkutulppajärjestelmä ja passiiviset autokatalyyttiset rekom-
binaattorit toimivat suunnitellusti. Vedynhallinta voi epäonnistua, jos uudelleentulvituk-
sessa geometrian säilyttäneeseen reaktoriin syötetään vettä. Tästä voi aiheutua vedyntuo-
tantopiikki. [53]

Sisäpuolinen höyryräjähdys

Höyryräjähdys on mahdollinen, kun sydämen sula massa putoaa paineastian pohjalle.
Tällöin on mahdollista, että se reagoi pohjalla olevan veden kanssa. [53]

Reaktoripaineastian ulkopuolinen jäähdytys

Ulkopuolisen jäähdytyksen edellytykset ovat primääripiirin paineen alennus, riittävä sump-
piveden saanti ja neutronisuojan alaslasku. Tällöin jäähdytys on mahdollista toteuttaa
luonnonkierrolla. Uudelleentulvitus on tehtävä varovasti. Suojarakennustoiminto menete-
tään, jos ulkopuolinen jäähdytys ei onnistu. [53]
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Suojarakennuksen ulkopuolinen ruiskutusjärjestelmä

Suojarakennus ylipaineistuu hitaasti, jos suojarakennuksesta ei poisteta jälkilämpöä. Ulko-
puolinen ruiskutusjärjestelmä on riippumaton muista järjestelmistä, paitsi sähkönsyötön
ja jäähdytysveden osalta. [53]

Suuret ja pienet eristysviat

Eristysvian aiheuttama vuoto on suuri, jos se heikentää merkittävästi suojarakennuksen
kykyä pidättää fissiotuotteita. Suojarakennuksen paineistuminen yli suunnittelupaineen
on kuitenkin mahdollista. [53]

Eristysvian aiheuttama vuoto on pieni, jos se syntyy vettä tai muuta väliainetta sisältävän
järjestelmän kautta. Vuoto ei vaikuta suojarakennuksen painekäyttäytymiseen. [53]

Suojarakennuksen sisäinen ruiskutusjärjestelmä

Suojarakennuksen sisäpuolisella ruiskutuksella on mahdollista pestä ilmatilan fissiotuot-
teita, vaikka suojarakennustoiminto olisi menetetty. Sen käyttömahdollisuuksiin vaikut-
taa merkittävästi käytettävissä olevan veden määrä tankissa. Järjestelmä ei kuuluu SAM-
strategiaan, mutta sen käytöllä voidaan tehokkaasti vähentää fissiotuotepäästöjä aikaisissa
päästöissä. [53]

6.3 Olkiluoto 3 (rakenteilla)

Olkiluoto 3 on AREVA NP:n toimittama painevesireaktori, jonka omistaa Teollisuuden
Voima Oyj (TVO). Laitos on tyypiltään EPR (European Pressurized Water Reactor) ja
sen sähköteho on 1600 MW. EPR on evoluutiolaitos, joka on kehitetty N4-laitostyypin
(Ranska) ja Konvoi-laitostyypin (Saksa) pohjalta. [54]

EPR:n neljässä erillisessä turvallisuusjärjestelmärakennuksessa on matala- ja keskipainei-
set hätäjäähdytysjärjestelmät ja paineakut. Lisäksi rakennuksissa on välijäähdytys- ja me-
rivesipiirit ja höyrystimen hätäsyöttövesijärjestelmä. Hätäjäähdytysvesiallas sijaitsee suo-
jarakennuksen sisällä. Onnettomuudessa jälkilämpö voidaan poistaa höyrystimien avulla
sekundääripiiriin. Höyrystimet voidaan täyttää pumpuilla hätäsyöttövesitankeista. Höyry
voidaan lauhduttimen lisäksi puhaltaa suoraan ilmakehään. Primääripiirin painetta voi-
daan alentaa myös paineistimen varoventtiilin avulla. [54]

Vakavan reaktorionnettomuuden varalta laitoksessa on sydämen leviämisalue, jota jäähdy-
tetään passiivisesti. Järjestelmän avulla estetään sydänsulaa vaurioittamasta suojaraken-
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nuksen rakenteita. Alue tulvitetaan hätäjäähdytysaltaan avulla passiivisesti. Jälkilämmön
tuottama höyry kulkeutuu suojarakennuksen ylätilaan, josta se lauhdutetaan ruiskutus-
järjestelmällä. Laitoksessa on myös rekombinaattorit. [54]

Olkiluoto 3:n PRA-analyysit tehdään samalla ohjelmistolla kuin Olkiluoto 1:n & 2:n ana-
lyysit, joten tässä työssä tehty valmiustyökalu on mahdollista laajentaa kattamaan myös
Olkiluoto 3.

6.4 Hanhikivi 1 (suunnitteilla)

Fennovoima suunnittelee Pyhäjoelle uutta ydinvoimalaa, jonka sähköteho on 1200 MW.
Tämänhetkisen aikataulun mukaan voimalaitos tuottaa sähköä vuonna 2024. Fennovoiman
omistavat suomalainen Voimaosakeyhtiö SF ja venäläisen Rosatomin tytäryhtiö RAOS
Voima Oy. Pyhäjoelle suunniteltu laitos on tyypiltään Rosatomin AES-2006 (VVER-1200),
joka on kolmannen sukupolven (Gen 3+) painevesireaktori. [55]

VVER-laitosten tärkeimmät eroavaisuudet muihin painevesireaktoreihin ovat vaakahöy-
rystimet, kuusikulmaiset polttoaine-elementit ja paineistimen suuri kapasiteetti. Laitok-
sessa on neljä identtistä korkeapaine- ja matalapainehätäjäähdytysjärjestelmää, joihin
kaikkiin kuuluu paineakku. Laitoksella pystytään jäähdyttämään reaktoria ilman sähkön-
syöttöä ja pitkän aikavälin jälkilämmönpoisto toimii myös ilman lopullista lämpönielua
(merivesi). [56]

Vakavien onnettomuuksien varalta laitoksessa on aktiivisten hätäjäähdytysjärjestelmien
lisäksi passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä, joka toimii painovoiman ja luonnonkier-
ron avulla. Höyrystimien passiivisilla jälkilämmönpoistojärjestelmillä (Steam Generator
Passive Heat Removal System) jälkilämpö voidaan siirtää höyrystimen sekundääripuo-
lelta luonnonkierron avulla. Suojarakennuksen ulkopuolella sijaitsevat vesitankki (PHRS
tank) ja lämmönvaihtimet (Emergency Cooldown Heat Exchangers, ECHE) jäähdyttävät
höyrystimistä tullutta höyryä ja järjestelmän vesi kiehuu suoraan ilmakehään. Suojara-
kennuksen passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä (Containment Passive Heat Removal
System) käyttää samaa vesitankkia kuin höyrystimen passiivinen järjestelmä. [56]

Laitoksessa on myös sydänsulan jäähdytysjärjestelmä. Jäähdytykseen käytetään suojara-
kennuksessa sijaitsevaa säiliötä. Jälkilämmön tuottama höyry lauhdutetaan suojaraken-
nuksen passiivisessa jälkilämmönpoistojärjestelmässä, minkä jälkeen höyry palaa vetenä
jäähdytyskiertoon. Lisäksi laitoksessa on passiiviset rekombinaattorit. [56]

Hanhikiven PRA-analyysit tullaan tekemään samalla periaatteella kuin nykyistenkin lai-
tosten, joten valmiustyökalu on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa kattamaan myös
Hanhikiven laitos.



7 Ohjelmat radioaktiivisen päästön
ennustamiseen

Luvussa tehdään katsaus radioaktiivisen päästön ennustamiseen soveltuvista ohjelmista,
joiden toiminta-alue alkaa onnettomuutta edeltävästä alkutapahtumasta ja loppuu pääs-
tön ajankohdan ja suuruuden arvioimiseen. Osa esitettävistä päästötyökaluista sisältää
myös leviämismallinnuksen, jota käytetään päästöjen mallintamiseen ilmakehässä. Luvus-
sa ei kuitenkaan käsitellä näitä malleja tarkemmin.

7.1 Radioaktiivisen päästön ennustamisen periaatteet

Valmiustilanteen alkuvaiheessa ei voida tietää tulevia mahdollisia reunaehtojen muutoksia.
Tästä syystä alussa on tärkeää hahmottaa eri reunaehtojen muutoksilla tapahtuvat pääs-
töt ja niiden arvioitu todennäköisyys. Reunaehtojen muutoksia on mahdollista ennakoida
seuraamalla esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien apujärjestelmien tilaa. Tämän työn kä-
sittely painottuu nimenomaan radioaktiivisen päästön ennustamiseen. Päästön alkamisen
ajoittumiseen liittyviä kokonaisuuksia ovat:

• Termodynamiikka (jälkilämpö, lämmönsiirtimien kapasiteetti)
• Satunnaiset ilmiöt (esimerkiksi höyryräjähdykset)
• Yllättävät viat (esimerkiksi pumpun vikaantuminen tai putkirikko)
• Sähköjärjestelmien tila ja varavoiman saatavuus

Mitä pidemmälle onnettomuudessa edetään, sitä vähemmän mahdollisia reunaehtojen muu-
toksia voi tapahtua. Tällöin on tärkeää pystyä arvioimaan lähdetermin suuruus suojara-
kennuksessa ja seurata kriittisiä toimintoja suojarakennuksen eheyden kannalta. Radioak-
tiivisen päästön tarkempi määrittäminen on mahdollista, kun päästö alkaa. Tällöin pääs-
tön suuruuden arvioimisessa tärkeitä parametreja ovat muun muassa:

• Lähdetermi suojarakennuksen ilmatilassa eli kuinka suuri päästöpotentiaali on
• Päästöreitti ja sen pidättämiskyky
• Vuodon suuruus eli tieto vuotopaikan pinta-alasta ja suojarakennuksen paineesta
• Säteilytasot, jolloin tilavuusvirran ja aktiivisuuden avulla voidaan arvioida vuotava
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lähdetermi
• Muutokset päästöön vaikuttavissa reunaehdoissa

Tässä työssä kehitetty työkalu ei siis sovellu päästön alkamisen jälkeiseen lähdetermin
tarkempaan määrittämiseen.

7.2 Ohjelmien jaottelu

Ennen kehittyneiden tietokonepohjaisten päästömallien kehitystä lähdetermin ennustami-
nen tapahtui yksinkertaisilla korrelaatioilla, joiden pohjalta asiantuntijoiden oli mahdollis-
ta määrittää ennalta lasketuista lähdetermeistä parhaiten tilannetta kuvaava arvio. Arviot
ovat kuitenkin konservatiivisia ja laitoksen tilaa kuvaavia parametreja ja mahdollisia myö-
hemmin tapahtuvia tapahtumia ei ole korrelaatioissa otettu niin hyvin huomioon kuin olisi
teknisesti mahdollista. [57]

Yleispätevien päästömallien saaminen täysin toimivaksi ei ole helppoa. Euroopassa 2000-
luvun alussa aloitettiin kahden yleispätevän ohjelman kehittäminen lähdetermin arvioi-
miseen onnettomuuden alkuvaiheessa. ASTRID käyttää mallinnukseen termohydraulista
koodia, jolla pyritään arvioimaan lähdetermi deterministisesti. STERPS taas perustuu
todennäköisyyspohjaiseen laskentaan. [7]

STERPSin jatkokehitys on tuottanut tulosta ja sen jatkokehitettyä versiota käytetään
useassa maassa. ASTRIDin käyttötilanne ei ole tiedossa. Haastavinta on kehittää mahdol-
lisimman monissa tilanteissa toimiva onnettomuuden kokonaisvaltaisesti analysoiva työka-
lu, joka pyrkii myös ennustamaan tilanteen kehittymistä. Huomattavasti yksinkertaisem-
paa ja varmempaa on kehittää päästömalli, jossa ennustuksen tekee ohjelman käyttäjä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella valmiustilanteissa käytettävät ohjelmat tai menetelmät
voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden toimintaperiaatteiden mukaisesti

1. Ennalta laskettujen lähdetermien suora käyttö (staattinen)
2. Ennalta laskettujen lähdetermien soveltaminen (staattinen, osittain dynaaminen)
3. Lähdetermien laskenta valmiustilanteen aikana (dynaaminen)

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat menetelmät siis perustuvat ennalta laskettujen lähde-
termien hyödyntämiseen valmiustilanteen aikana. Lähdetermit lasketaan onnettomuusa-
nalyysien, erityisesti tason 2 PRA-analyysien, yhteydessä. Tällainen menetelmä on hyvin
staattinen, koska laskettujen lähdetermien määrä on rajallinen ja niiden antamat arvot
ovat valideja vain tarkoin määritellyissä tilanteissa. Tuloksia on kuitenkin mahdollista
käyttää soveltaen eri tilanteiden suuruusarvioiden arvioimiseen.

Toiseen ryhmään kuuluvat työkalut käyttävät lähdetietona periaatteessa samoja tuloksia
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kuin ensimmäisessä ryhmässä, mutta työkalujen avulla oikean lähdetermin tunnistaminen
on helpompaa. Lähdetermin skaalaaminen tiettyihin tilanteisiin saattaa olla mahdollista
joillakin työkaluilla. Työkalujen tarkoitus on siis automatisoida oikean lähdetermin valinta
erilaisilla keinoilla. Keinoja voivat olla esimerkiksi Bayes-verkkojen käyttö, tietokantojen
käyttö tai erilaiset laitoksen parametreihin perustuvat algoritmit.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ohjelmat laskevat valmiustilanteen aikana lähdetermin
suuruuden käyttäjän antamien syöttötietojen perusteella. Ohjelmat voidaan alustaa jo-
ko manuaalisesti tai ne voivat saada lähtötiedot laskentaan suoraan laitosparametreista.
Ohjelmien selkein etu on niiden dynaamisuus, koska laskenta voidaan suorittaa realistisil-
la senhetkisillä parametriarvoilla. Tällaisten ohjelmien saaminen toimivaksi on kuitenkin
hyvin haastavaa, koska työkalun olisi pystyttävä mallintamaan kaikki oleelliset laitoksen
tilaan liittyvät ilmiöt luotettavasti. Ryhmän ohjelmat voidaan lisäksi jakaa termodyna-
miikan tarkasti ja yksinkertaisesti laskeviin. Yksinkertaisissa ohjelmissa onnettomuuden
ajoitukset ovat staattisempia ja niissä ei ole välttämättä ollenkaan onnettomuustilanteen
ennustamistoimintoja.

7.3 Vakavien ydinvoimaonnettomuuksien mallinnus

Lähdetermien laskenta kuuluu oleellisena osana tason 2 PRA-analyyseihin. Lähdetermien
laskenta voidaan toteuttaa analyyseissä integraaliohjelmilla tai aritmeettisilla lähdetermin
laskenta-algoritmeilla. Kaikista realistisimmat ja tarkimmat mallinnustulokset saadaan in-
tegraaliohjelmilla, jotka eivät kuitenkaan sovi valmiustilanteisiin. Integraalikoodien käyttö
olisi liian hidasta onnettomuustilanteessa, joten tarvitaan nopeampi tapa ennustaa päästö.
[6]

Ydinonnettomuuksien kokonaisvaltainen mallintaminen on mahdollista integraalilasken-
taohjelmistoilla, joista kolme yleistä esitellään alla. Kaikissa näissä ohjelmissa mallinnus
jaetaan erillisiin moduuleihin, jotka laskevat reaktorissa ja suojarakennuksessa tapahtu-
vat ilmiöt ja tapahtumat. Ohjelmien käyttö vaatii laitosmallien laatimisen ohjelmaa var-
ten ja oikeiden asetusten määrittämisen. Integraalilaskentaohjelmien lisäksi ydinonnetto-
muuksien yksittäisiä ilmiötä ja vasteita voidaan mallintaa lukuisilla erilaisilla ohjelmilla,
CFD-laskennalla tai termohydrauliikkaohjelmilla.

MELCOR (Methods for Estimation of Leakages and Consequences of Releases) on San-
dia National Laboratorion kehittämä ja ylläpitämä ohjelmisto, jolla voidaan mallintaa
kevytvesireaktoreiden vakavien onnettomuuksien ilmiöitä kokonaisvaltaisesti. Laskennan
tarkkuuteen voi vaikuttaa muuttamalla korrelaatioiden parametreja. Koodi ajetaan kah-
dessa osassa: ensin alkuarvot prosessoidaan ja tarkistetaan MELGEN-moduulilla, jonka
jälkeen laskenta aloitetaan itse MELCOR-ohjelmalla. MELCORissa vakavan onnettomuu-
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den eri ilmiöt mallinnetaan erillisillä paketeilla. Ohjelman moduulit on lueteltu liitteessä
C, joka antaa kokonaiskuvan vakavan onnettomuuden laskennassa huomioitavista asioista.
[58]

MELCORissa käytetään yleisesti melko pitkiä aika-askelia. Reaktoripainesäiliön sisäisil-
le ilmiöille käytetään yleensä 5 – 10 sekunnin aika-askelta ja ulkopuoliselle tapahtumille
suojarakennuksessa 20 – 30 sekunnin askelta. Aika-askelta on kuitenkin pienennettävä
tilanteissa, joissa tapahtuu nopeita transientteja. Kontrollitilavuuksien lukumäärä on tyy-
pillisesti 15 – 25. [58]

MAAP (Modular Accident Analysis Program) on instituutin Electric Power Research
Institute (EPRI) kehittämä ohjelma. Sillä voidaan mallintaa kevytvesireaktoreiden onnet-
tomuustilanteita kuten jäähdytteenmenetysonnettomuuksia ja ohjelman tuloksia voidaan
hyödyntää PSA-analyyseissä. Lisäksi ohjelmalla on mahdollista mallintaa vakavien onnet-
tomuuksien hallintaohjeita sekä hätätilanneohjeiden tilanteita. Ohjelma mallintaa termo-
hydrauliikan ja fissiotuotteiden vasteen koko laitoksen mittakaavassa tietyn alkutapah-
tuman ja operaattorin päätösten mukaisesti. Ohjelman tuloksena saadaan muun muassa
tärkeimmät aikaviiveet, fissiotuotteiden päästöaika ja –määrä sekä mallinnukseen liittyvät
epävarmuudet. [59]

ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code) on toteutettu yhteistyössä IRSN:n
(Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) ja GRS:n (The Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit) kanssa. Ohjelmisto kattaa laskennan vakavassa onnetto-
muustilanteessa alkutapahtumasta radioaktiiviseen päästöön. Tällä hetkellä ohjelmistoa
kehitetään lähinnä SARNET:n (Severe Accident Research Network of Excellence) yhteis-
työn puitteissa. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat uusimpien fysikaalisten mallien tuominen
ohjelmaan ja tulosten validoiminen. Ohjelmassa on myös sisäänrakennettuna tuki herk-
kyystarkastelulle tilastollisin menetelmin. [60]

Integraalikoodeilla voidaan arvioida laitoksen käyttäytymistä onnettomuustilanteessa ja
ympäristöön pääsevää lähdetermiä. Valmiustilanteessa koodin on oltava nopea, jotta voi-
daan analysoida tarpeeksi luotettavasti todennäköisin onnettomuuden kulku etukäteen.
CESAM-ohjelmiston tavoite on laajentaa ASTECia toimimaan myös valmiustilanteissa
päätöksenteon tukena. [61]

Kaikki yllämainitut mallinnuskoodit edustavat alansa kärkeä. Tästä huolimatta ohjelmis-
sa käytetään edelleen yksinkertaistuksia ja ohjelmilla on mallinnuksessa vahvuus- ja heik-
kousalueita. Mallinnusohjelmat ovat tärkeitä PRA:n kannalta, koska niiden avulla laske-
taan huomattava osa PRA:ssa käytetyistä parametreista. [62]

Euroopassa vakavien onnettomuuksien tutkimusta on pyritty edistämään yhteistyöllä SAR-
NET:n kautta. Sen kautta on luotu muun muassa keskustelukanava ja tietokanta kokeel-
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listen tutkimusten tuloksista. Sen kautta on myös kehitetty ASTECia ja pyritty yhden-
mukaistamaan tason 2 PRA-metodeja. Lisäksi on pyritty kohdistamaan vakavien onnet-
tomuuksien tutkimus mahdollisimman tehokkaasti, jolloin vältytään esimerkiksi päällek-
käisiltä kokeilta. [63]

7.4 Nopeat deterministiset ohjelmat

Nopeat deterministiset ohjelmat ovat periaatteeltaan samanlaisia kuin integraaliohjelmis-
tot, mutta niissä käytetään kevyempää termohydrauliikkalaskentaa, jotta ohjelmien suori-
tusaika olisi nopeampi. Ohjelman käyttö on myös optimoitu toimimaan valmiustilanteessa
helpottamalla esimerkiksi syöttötietojen antamista.

MARS (Modular Accident Response System) on yrityksen Fauske & Associates, LLC
kehittämä ohjelma, jolla pystytään arvioimaan ydinvoimalaitoksen tilaa onnettomuuksis-
sa. Onnettomuustilanteessa ohjelman tärkeimmät toiminnot ovat sydämen vaurioitumisen
ajankohdan ennustaminen ja laitoksen tilan kehittymisen arvioiminen erilaisilla oletuk-
silla. MARS käyttää MAAP-ohjelmaa termohydrauliikan laskentaan. Ohjelmaan voidaan
tuoda reaaliajassa verkon kautta ydinvoimalaitoksen tärkeimmät parametrit. Ohjelman
käyttö voidaan jakaa seurantaan ja ennustamiseen.

Seurannassa ohjelma pystyy arvioimaan laitoksen tilaa saatujen parametriarvojen avulla.
Esimerkiksi polttoaineen eheys ja vedyn kerääntyminen eri tiloihin on arvioitavissa, jos
laitokselta saadut parametriarvot ovat riittävän yksiselitteisiä. Ennustustilassa ohjelmalla
voidaan nopealla laskennalla ennustaa laitoksen potentiaaliset tilat nykytiedon perusteel-
la. Parametrien lisäksi ohjelmaan voidaan sisällyttää operaattorin toiminnot ja hätätilan-
neohjeiden mukaisia toimintoja. [64]

MARS käyttää noin 75:tä eri parametria, joita se käyttää aloittaakseen simuloinnin. Oh-
jelma analysoi parametrit ja käyttää vain sellaisia, joiden luotettavuus täyttää ohjelman
kriteerit. Ohjelma yrittää päätellä puutteelliset parametrit muiden parametrien perusteel-
la tai ne voidaan syöttää ohjelmaan manuaalisesti. Ohjelma alustaa tuhannet parametrit
laitosparametrien perusteella ja samalla määrittelee karkeasti onnettomuustilan. [65]

MARSin seuraustoiminto seuraa laitosparametrien kehittymistä ja päivittää simulointia,
kun laitoksen tila on kehittynyt eri tavalla kuin simulointi siihen hetkeen asti. Ennustustoi-
minto taas laskee simulointia ajassa eteenpäin erilaisilla ehdoilla. Ehtoja voivat olla muun
muassa operaattorin toiminta tai laitteiden toimintavalmius. Ennustuksen tuloksina on
mahdollista saada esimerkiksi tieto vaadittavasta jäähdytevirtauksesta, reaktoripainesäi-
liön puhkisulamisen ajankohta tai operaattorien toimintojen vaikutus. [65] MARS on tällä
hetkellä käytössä ainakin Espanjan säteilyviranomaisella.
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ADAM (Accident Diagnostic, Analysis and Management) on ERI:n (Energy Resources
International, Inc.) ylläpitämä ohjelma, joka sisältää tärkeimmät onnettomuustyypit ku-
ten sähkönmenetyksen, jäähdytteenmenetykset eri paikoissa ja höyryputkien katkeamisen.
Laitoksen tila ennen onnettomuutta voi olla tehoajo tai esimerkiksi polttoaineenvaihtosei-
sokki. Työkalu laskee vaiheet normaalitilasta aina suojarakennuksen vuotoon. [66]

ADAM sisältää matemaattiset mallit, joilla simuloidaan onnettomuuden kulkua nopeasti
yksinkertaistamalla fysikaalista mallinnusta. Ohjelma aloitetaan diagnosoimalla laitoksen
tila noin 20 – 30 parametrin avulla. Seuraavaksi ohjelma laskee tarvittavat termodynaami-
set arvot ja määrittelee eri järjestelmien tilan. Tämän jälkeen ohjelma pystyy laskemaan
aikamarginaalit tärkeille tapahtumille, kuten reaktorin paljastumiselle tai suojarakennuk-
sen vaurioitumiselle. ADAMilla voidaan myös tarkastella ”entä-jos” -analyysien avulla
erilaisten onnettomuuksien kulku. [65]

STEPS (Source Term based on Plant Status) kehitettiin vuosina 1997 — 1999 EU:n
FP4 projektissa. Projektissa olivat mukana Saksa, Suomi ja Sveitsi sekä vetäjänä Ranska.
Työkalua kehitettiin asiantuntijan apuvälineeksi arvioimaan onnettomuuden kehittymistä
sekä hypoteesien vertailua varten. Työkalu pyrittiin saada toimimaan kaikissa Euroopan
erilaisissa kevytvesireaktoreissa, mikä aiheutti ongelmia, koska erilaisten laitosten lisäksi
laitoksilla on käytössä erilaisia suojarakennusratkaisuja ja paineenhallintajärjestelmiä. [67]

Ohjelmaan voidaan syöttää manuaalisesti laitokselta saatuja parametreja, joiden pohjalta
ohjelma arvioi onnettomuuden tilan. Ohjelman antamat tulokset sisältävät fissiotuottei-
den päästöt ympäristöön ajan funktiona. Aika sydämen paljastumiseen ja veden pinnan
määrittäminen toteutetaan massa- ja energiataseiden avulla. [67] Ohjelman nykytila ei ole
tiedossa.

ASTRID (Assessment of Source Term for emergency Response based on Installation
Data) on EU-hankkeessa toteutettu ohjelma, jonka tarkoitus oli luoda Euroopan mai-
den käyttöön työkalu, jolla voidaan ennustaa onnettomuustilanteen kulkua alkuvaiheessa.
Työkalun neljä päätoimintoa ovat laitoksen tilan arvioiminen, ennalta laskettujen lähde-
termien käyttäminen lähdetermin arviointiin, onnettomuuden kulun simulointi ajan funk-
tiona (laitoksen tilan kehittymisen oletukset myös mahdollisia) ja tulosten raportointi.
[68]

7.5 Aritmeettiset lähdetermien laskenta-algoritmit

Vakavien ydinonnettomuuksien arviointiohjelmassa (NUREG-1150) tunnistettiin tarve no-
pealle lähdetermin laskentaohjelmalle, jolloin kehitettiin XSOR-mallien sarja. Vakavien
onnettomuuksien mallinnusohjelmien lähdetermilaskennasta saadaan vain yksi tulos, joka
riippuu merkittävästi mallien asetuksista, käytetyistä malleista ja lähtöarvoista. Nopeas-
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sa lähdetermin laskennassa taas on mahdollista käyttää epävarmoille ilmiöille jakaumia,
jolloin Monte Carlo -menetelmällä voidaan simuloida suuri määrä onnettomuussekvensse-
jä. Tällöin yhden tuloksen sijaan voidaan käyttää mediaania ja esimerkiksi 5 % ja 95 %
fraktiileja, jotka kuvastavat ilmiöiden epävarmuuksia. [69]

Parametric Source Term (PST) -koodi on jatkoa XSOR:lle. Se kehitettiin laitoksille, joille
ei ollut vielä olemassa XSOR-koodia. Koodissa kontrollitilavuuksien väliset aktiivisuuden
kuljetusyhtälöt on ratkaistu analyyttisesti differentiaaliyhtälöistä jokaisella aika-askeleella,
jolloin koodin suorittaminen on nopeaa. Koodin parannukset XSOR:iin verrattuna ovat
muun muassa aktiivisuuden säilyminen kuljetusyhtälöissä ja koodin helpompi muokatta-
vuus eri laitoksille. [70]

Lähdetermien laskenta perustuu kontrollitilavuuksien käyttöön. Tyypillisessä onnettomuu-
dessa radioaktiivinen aine vapautuu ensin polttoaineesta primääripiiriin. Jos primääripii-
rissä on vuoto, radioaktiivinen aine päätyy suojarakennukseen. Suojarakennuksessa ra-
dioaktiivinen aine hajoaa hitaasti, sitä voidaan puhdistaa ruiskutuksen avulla tai se voi
vuotaa suojarakennuksesta. Lähdetermin mallinnuksen tarkkuus riippuu oleellisesti sii-
tä, miten tarkasti kontrollitilavuuksien väliset nopeudet, erilaiset pidättymiskertoimet ja
muut vakiot on määritelty. [71]

Lähdetermikoodit pyrkivät minimoimaan laskenta-ajan käyttämällä vain fissiotuotteisiin
eniten vaikuttavia parametreja. On kuitenkin huomattava, että vaikka integraalikoodit
laskevatkin lähdetermin paljon tarkemmin, liittyy niihinkin huomattavia epävarmuuksia.
[16]

7.5.1 PRA-analyysien päästömallit

Vakavien onnettomuuksien tapahtumia voidaan laskea tarkkuusjärjestyksessä joko me-
kanististilla koodeilla (esimerkiksi termohydrauliikkakoodit), integraalikoodeilla tai para-
metrisilla koodeilla. Tarkimpien mallien laskenta-aika on niin suuri, että niitä ei voida
suoraan käyttää PRA-analyysien tukena. [72]

Tason 2 PRA-malleissa voi olla tuhansia sekvenssejä, jotka lasketaan tuhansia kertoja.
Tällöin lähdetermien laskentaan tarvitaan tarpeeksi nopea ja tarkka algoritmi, joka ot-
taa huomioon tärkeimmät lähdetermin suuruuteen vaikuttavat tekijät. Laskentayhtälönä
parametrisen lähdetermin arviointi on yksinkertaistettuna muodossa [28]

Lähdetermii = FPIi · CRFi · (
n∏

j=1
RDF (i, j)) · EFi, (7.1)

jossa FPIi on alkuaineen i määrä sydämessä, CRFi on alkuaineen i vapautumisosuus sy-
dämestä, RDF on alkuaineen i määrä kaikkien pidättymismekanismien jälkeen ja EFi on
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alkuaineen i vapautumisosuus suojarakennuksesta ympäristöön. Yhtälön 7.1 ideana on siis
kertoa alkuperäinen sydäninventaario arvoa yksi pienemmillä kertoimilla, jolloin saadaan
lopulta ympäristöön asti pääsevä osuus sydäninventaariosta. Tällaista laskentaa voidaan
käyttää PRA-laskentojen yhteydessä, jolloin kaikille onnettomuusketjuille lasketaan niihin
liittyvä lähdetermi. Yleisesti tällaisiin malleihin kuuluu seuraavia ominaisuuksia: [28]

• Radioaktiivinen hajoaminen
• Aerosolien luonnollinen depositio ja absorptio suojarakennukseen
• Suojarakennuksen sprayjärjestelmien aiheuttama puhdistus
• Lauhdutusaltaassa tapahtuva deposoituminen, jonka tehokkuuteen vaikuttavat muun
muassa veden pH ja lämpötila
• Suodattimien vaikutus

Lähdetermi lasketaan Olkiluodon laitoksille tason 2 PRA:ssa kaikille onnettomuusketjuil-
le, jotta onnettomuuden ympäristövaikutuksia olisi mahdollista arvioida. Lähdetermissä
on mukana kahdeksan nuklidiryhmää, joiden määrä ja ajoitus lasketaan (taulukko 7.1).
Lähdetermin kulkeutumista ja deposoitumista mallinnetaan suojarakennuksessa tarkem-
milla mallinnusohjelmilla saaduilla ennakkotiedoilla. Tällöin voidaan käyttää yksinkertais-
tettuja virtausnopeuksia ja deposoitumiskertoimia. [51]

Taulukko 7.1: Radionuklidiryhmät. [51]

Ryhmä Lyhenne Nimi Alkuaineet
1 Xe Jalokaasut Xe, Kr
2 I (CsI) Jodi I, Br
3 Cs (CsOH) Cesium Cs, Rb
4 Te Telluuri Te, Sb, Se
5 Sr-Ba Strontium Sr, Ba
6 Ru Rutenium Ru, Rh, Pd, Mo, Tc
7 La Lantaani La, Zr, Nd, Eu, Nb, Pm, Pr, Sm, Y
8 Ce Cerium Ce, Pu, Np

Olkiluodossa polttoaineen lähdetermeille on käytetty sovelletusti Leibstadin kiehutusvesi-
laitosten arvoja. Leibstadin jakaumia on käytetty myös fissiotuotteiden uudelleenvapau-
tumiseen ja sydämen ja betonin välisiin vuorovaikutuksiin. Lauhdutusaltaan pH-säädöllä
voidaan estää jodin uudelleenvapautuminen vedestä. Lauhdutusaltaan dekontaminointi-
kerroin muuttuu muun muassa veden saavuttaessa kyllästymislämpötilan. [51]

Olkiluodon mallissa voimalaitos on jaettu neljään kontrollitilavuuteen: ylempi kuivatila,
alempi kuivatila, märkätila ja reaktorirakennus. Massan säilymislain avulla jokainen pääs-
töluokka voidaan laskea kontrollitilavuudessa ajan funktiona. Determinististen koodien
analyysit voidaan tarpeeksi suurella tarkkuudella parametrisoida tekemällä kaksi tärkeää
yksinkertaistusta. Radioaktiiviset aineet jaetaan kemiallisesti sopiviin ryhmiin ja onnetto-
muuden tilaa kuvaavia parametreja yksinkertaistetaan. [51]



LUKU 7. OHJELMAT RADIOAKTIIVISEN PÄÄSTÖN ENNUSTAMISEEN 74

SaTu (Säteilyasiantuntijan tukijärjestelmä) on Fortumin käyttämä työkalu, jota käyte-
tään Loviisan laitoksille onnettomuustilanteissa. Ohjelma on toteutettu Excelin Visual-
Basic -laajennuksen avulla. Sen avulla voidaan arvioida päästöjä laitokselta ympäristöön
sekä laitosalueen säteilytasoja. SaTu:lla voidaan tarkastella erilaisia jäähdytteenmenety-
sonnettomuuksia. Käyttäjä voi syöttää ohjelmaan muun muassa primääripiirin vuotokoon
alussa, sydämen paljastumisajankohdan, paineenalennusajankohdan ja eri vesitilavuudet
sekä jäähdytyksen ajankohtia. Ohjelma laskee tietojen perusteella onnettomuuden etene-
misen, säteilytasot eri tiloissa sekä päästön ympäristöön. Ohjelmassa on myös PSA-tila,
jolla lasketaan vain lähdetermit PSA-sekvensseille ilman säteilytasoja. [53] SaTu:ssa ra-
dionuklidiryhmissä on kaksi eroa TVO:n käyttämään ryhmittelyyn verrattuna. Barium ja
strontium ovat omina ryhminään ja lisäksi uutena ryhmänä on uraani. Näin ollen ryhmiä
on yhteensä kymmenen.

SaTu:n kulkeutumislaskennassa yksittäisen tilavuuden muutosnopeutta kuvataan yhtälöl-
lä, jossa lähde saa vakioarvon ja depositiokerroin lasketaan ottamalla huomioon eri deposi-
tiomekanismit ja virtaukset. Lähteet saadaan vakioksi keskiarvoistamalla ne aika-askeleen
yli. Tällöin yhtälöt voidaan ratkaista analyyttisesti. [53]

Kiinassa on kehitetty lähdetermimalli MATLABilla, jolla on laskettu erilaisia jäähdyt-
teenmenetysonnettomuuksia ja sähkönmenetysonnettomuus 2-piiriselle painevesireaktoril-
le. Suojarakennuksen toimintakykyä on varioitu erilaisilla parametreilla. Mallin yhtälöt
on ratkaistu numeerisesti käyttämällä differentiaaliyhtälöiden ratkaisuun Runge–Kutta-
menetelmää ja integrointi on suoritettu Simpsonin säännöllä. [73]

Päästömallien yksinkertaistukset

Ajan merkitys onnettomuussekvensseihin voi olla merkittävä. Esimerkiksi sydämen sulami-
sajankohta pikasulun jälkeen vaikuttaa merkittävästi sydämessä olevan jodin määrään ja
jälkilämpötehoon. Myös suojarakennuksen hajoamisen ajankohta vaikuttaa merkittävästi
päästön aikakäyttäytymiseen. Suojarakennuksen ilmatilassa oleva fissiotuotteiden määrä
muuttuu merkittävästi, jolloin samankokoinen vuoto suojarakennuksessa voi eri aikoina
aiheuttaa erilaisen päästön. Lisäksi eri fissiotuotteiden pidättymismekanismin tehokkuus
muuttuu onnettomuuden eri vaiheissa, mikä on otettava malleissa huomioon. [74]

Myös fysikaalisten ilmiöiden vaikutusten epävarmuus on merkittävä epävarmuuksien ai-
heuttaja. Esimerkiksi höyryräjähdysten vaikutukset voivat vaihdella isolla skaalalla. Rä-
jähdyksen aiheuttama vuotopinta-ala suojarakennukseen voi vaihdella merkittävästi. No-
peilla lähdetermikoodeilla myös esimerkiksi sydämestä vapautuva fissiotuotteiden määrä
voidaan ilmaista yhdellä luvulla, jolloin ei ole välttämätöntä mallintaa sydämestä vapau-
tuvien fissiotuotteiden tarkkaa aikakäyttäytymistä. [74]
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7.5.2 Valmiustilanteissa käytettävä ohjelma (RASCAL)

RASCAL (Radiological Assessment System for Consequence Analysis) on NRC:n (U. S.
Nuclear Regulatory Commission) kehittämä ja käyttämä ohjelmisto, jota käytetään ra-
dioaktiivisia aineita koskevissa onnettomuustilanteissa päästöjen laskentaan. Ohjelmaan
on integroitu leviämismalli ja ympäristökontaminaatiomittauksiin perustuva malli. Oh-
jelmassa on ydinvoimalaitosonnettomuuksien päästömallien lisäksi mahdollista arvioida
käytetyn polttoaineen altaiden ja uraanipolttoainekiertoon liittyvät onnettomuuspäästöt.
[75]

RASCALissa käytetään radionuklidikirjastoa, jonka avulla voidaan ottaa huomioon ra-
dioaktiivisten aineiden hajoaminen onnettomuuden aikana. Hajoamisketjuja on yksinker-
taistettu yhdistämällä alkuperäiset ytimet tytärytimiin, jotka ovat lyhytikäisiä. Lisäksi
hajoamisketjuja on yksinkertaistettu tilanteissa, joissa useampi ketju johtaa samaan tytä-
rytimeen. Myös ketjut, joilla on pitkäikäinen tytärydin, katkaistaan. [71]

Ohjelmalla voidaan laskea lähdetermejä dynaamisesti onnettomuuden tapahtumien mu-
kaisesti eli ohjelma ei ole sidottu niin vahvasti tiettyihin onnettomuussekvensseihin kuin
PRA-analyyseissä. Ohjelmaan on syötettävä sydäninventaariot, jotta sydämestä vapautu-
neet osuudet voidaan muuttaa absoluuttisiksi päästöarvoiksi. Inventaarion radionuklidija-
kaumaan vaikuttavat ennen kaikkea uraanin väkevöintiaste, palama ja reaktorin käyttöte-
ho. Inventaarion tarkempi koostumus on laskettava jollakin siihen tarkoitetulla ohjelmalla,
esimerkiksi ORIGEN-S:n avulla. Inventaario voidaan skaalata palaman mukaan. [71]

Ohjelmalla voidaan laskea myös jäähdytteen aktiivisuus, jota tarvitaan tietyissä onnetto-
muustyypeissä. Jäähdytteessä on normaalitilanteessa vain vähän radioaktiivista ainetta.
Vaikka jossakin suojakuoressa olisi vaurio, polttoaineesta ei juurikaan vapautuisi radioak-
tiivista ainetta, koska paine-ero on niin pieni. Lisäksi jäähdytekierron puhdistusjärjestelmä
puhdistaa jäähdytettä. Jäähdytteen radioaktiivisuus voi kuitenkin kasvaa äkisti, jos pri-
määripiirin paine laskee nopeasti transienttitilanteessa. Ohjelmassa on mahdollista valita
kerroin aktiivisuuden nousulle. Ohjelmaan on tallennettuna myös primääripiirin vesimää-
rä ja suojarakennuksen ilmatilavuus. Myös laitosten lämpöteho, keskipalama ja suurin
palama on tallennettuna tietokantaan, jotta sydäninventaariota voidaan skaalata oikein.
[71]

RASCALissa tarkin tapa määrittää sydämestä vapautuva lähdetermi on sydämen pal-
jastumisaika, jonka suhteen polttoaineen vaurioituminen on vahvasti verrannollinen. Sy-
dänvaurion nopeus paljastumisen aikana riippuu jälkilämmön määrästä. Jos sydän siis
paljastuu tunteja tai päiviä pikasulun jälkeen, on vaurioitumisnopeus hitaampi. RASCAL
käyttää NUREG-1465:n mukaisia arvoja polttoaineesta vapautuvalle päästölle. Tällä het-
kellä RASCAL yliarvioi päästöjen suuruuden tilanteissa, jossa sydämen paljastuminen
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viivästyy. [71]

Käyttäjän on mahdollista myös määrittää manuaalisesti reaktorin suojakuorivaurion mää-
rä. Jos päästö tapahtuu vain jäähdytteestä, on valittavana suojarakennuksen ohitus tai
päästö höyrystimen vuodon kautta. Käyttäjän on määriteltävä primääripiirin vuotono-
peus. [71]

Suojarakennuksen säteilymittauksia on mahdollista käyttää lähdetermin arvioimiseen. Mit-
taustuloksen perusteella ohjelma arvioi reaktorin vauriotilanteen. Mallin antamat tulok-
set ovat kuitenkin erittäin epävarmat, koska mittaustulosten antamat arvot voivat tulla
suurella viiveellä tai suojarakennuksen ilmatila ei ole välttämättä kokonaan sekoittunut.
Onnettomuuden myöhemmässä vaiheessa suojarakennuksen lähdetermiä voidaan arvioida
myös jäähdyte- tai ilmanäytteestä. Tällöin ohjelma arvioi suojarakennuksen aktiivisuuden
kokonaisveden tai ilmatilan massan avulla. [71]

Ohjelmassa voi valita päästöreitin lähdetermille, jonka valintamahdollisuus määräytyy
onnettomuustyypin perusteella. Painevesireaktoreille vaihtoehtoja ovat suojarakennuksen
vuoto, suojarakennus ohitus, päästö höyrystimien kautta sekundääripiiriin tai suora pääs-
tö ilmakehään. Kiehutusvesireaktoreille vaihtoehdot ovat vuoto kuivatilasta märkätilan
kautta, vuoto kuivatilan seinän kautta, suojarakennuksen ohitus tai suora päästö ilma-
kehään. Ohjelmassa on sisäänrakennetut kertoimet esimerkiksi ruiskutusjärjestelmille ja
muille ilmiöille, jotka pienentävät radioaktiivista lähdetermiä suojarakennuksen ilmatilas-
ta. Ruiskutusjärjestelmille ja luonnolliselle depositiolle käytetään ajasta riippuvaa ekspo-
nenttifunktiota. [71]

Myös vuodon koko on mahdollista määrittää eri vuotoreiteille. Suojarakennuksen vuodon
määrittämiseksi ohjelmaan on syötettävä joko vuodon prosenttiosuus päivässä tai suojara-
kennuksen paine ja vuotoreiän koko. Suojarakennuksen ohituksille ja höyrystimen rikolle
määritetään jäähdytteen massavirta. [71] RASCALin uusin versio laskee suojarakennuksen
vuodossa myös päästöstä aiheutuvan paineenalenemisen, joka oli aikaisemmissa versioissa
manuaalinen operaatio. Paineenalenemiseen käytetty malli on kuitenkin yksinkertainen,
joten uuden paineen syöttäminen määräajoin tarkentaa laskentaa. [76]

Johtopäätökset

RASCAL ei pyri ennustamaan laitoksen tapahtumia vaan käyttäjän on itse arvioitava
esimerkiksi laitosparametrien perusteella miten onnettomuus tulee kehittymään. Ohjelman
mallinnus on kevyttä ja siinä käytetään paljon interpolointia ja yksinkertaistuksia. Tällöin
ohjelmaa on mahdollista käyttää kaikissa Yhdysvaltojen ydinvoimalaitoksissa.

Ohjelman vahvuus on sen dynaamisuus lähdetermin määrän arvioinnissa. Ohjelmalla pys-
tyy seuraamaan melko tarkasti onnettomuuden kulkua ja vaikuttamaan vuotojen kokoihin.
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Myös radionuklidien hajoaminen on otettu huomioon. Ohjelma ei itsessään pyri ennusta-
maan onnettomuuden kulkua vaan se on kehitetty asiantuntijan työkaluksi.

Myös Kiinassa on kehitetty RASCALia muistuttava päästömalli RASTES (Rapid At-
mospheric Source Term Estimation System). Malli on kehitetty Westinghousen AP1000-
laitokselle, jossa on muun muassa passiivinen suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä. Tä-
män vuoksi laitokselle jouduttiin tekemään uusi malli passiivisen järjestelmän vaikutuk-
sista lähdetermiin. Malliin on kehitetty kolme eri menetelmää reaktorin vaurioitumisen
arvioimiseksi (reaktorin ulostulolämpötila, suojarakennuksen säteilytasot ja reaktorin pal-
jastumisajankohta). Ohjelman kehitys on vielä alkuvaiheessa, mutta tulevaisuudessa siihen
suunnitellaan lisättävän epävarmuustarkastelu ja useamman onnettomuustyypin valinta-
mahdollisuus. [77]

7.6 Bayes-verkkoihin perustuvat päästömallit

Todennäköisyyspohjaiset onnettomuusanalyysit pyrkivät ennustamaan onnettomuustilan-
teita realistisemmin kuin deterministiset analyysit tilanteissa, joissa laitokselta saatava
tieto on epävarmaa ja laitoksen tilaan johtaneet tekijät eivät ole täysin selviä. Tällöin
ennalta lasketuilla todennäköisyyksillä voidaan ennustaa laitoksen tilan todennäköisintä
kulkua. Lisäksi esimerkiksi vetypalojen mahdollisuus on mielekästä esittää todennäköisyy-
teen perustuvassa mallissa. [57]

On kuitenkin syytä huomata, että bayes-verkkomallit eivät itsessään laske päästöjä, vaan
pyrkivät järjestämään mahdolliset päästöt todennäköisyysjärjestykseen laitosparametrien
perusteella. Verkon antamia tuloksia voidaan siis käyttää arvioimaan ennalta laskettujen
lähdetermien todennäköisyyksiä tai hyödyntämään mallin informaatiota deterministisen
mallin alkuarvoina.

7.6.1 Bayes-verkot

Bayes-verkot (Bayesian belief networks, BBN) ovat kokoelma satunnaismuuttujia (solmu-
kohdat, noodit) ja niiden välisiä ehdollisia todennäköisyyksiä (kaaret). [78] Bayes-verkkoja
käyttämällä voidaan graafisesti luoda solmukohdista ja kaarista koostuva verkko, jolla voi-
daan luoda laitoksen tilaan vaikuttavia riippuvuussuhteita ehdollisten todennäköisyyksien
avulla. Solmukohdat voivat olla laitokselta saatavia fysikaalisia parametreja tai muita lai-
tokselta saatua tietoa, kuten esimerkiksi turvallisuustoimenpiteiden onnistuminen tai jär-
jestelmien tila. Lisäksi verkossa käytetään solmukohtia, joihin ohjelman käyttäjä ei voi
vaikuttaa. Nämä solmukohdat kuvaavat laitoksen tilan kehittymistä tietyllä ennalta mää-
ritellyllä todennäköisyydellä. [57]
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Noodi voi saada kerrallaan vain yhden arvon (mutually exclusive). Noodeja voidaan myös
luokitella. Noodia, jolla ei ole edeltäjiä, kutsutaan juureksi. Tällaiset noodit ovat alku-
peräisiä syitä tai aiheuttajia jollekin tapahtumalle. Noodia, jolla ei ole jälkeläisiä, kutsu-
taan lehdeksi. Lehti-noodit kuvaavat lopullisia vaikutuksia. Bayes-verkot toteuttavat myös
Markov-ominaisuuden eli vain nykyhetken muuttujan arvoilla on väliä, historiatiedolla ei
ole merkitystä. [79]

Bayes-verkkoa voidaan käyttää kahteen suuntaan: diagnosoida tilanne oireista syyhyn tai
ennustaa tilanne syistä vaikutuksiin. Uusilla havainnoilla voidaan myös vahvistaa käsitys-
tä seurauksen syystä (explaining away). Jos esimerkiksi noodilla on kaksi jälkeläistä ja
tiedetään, että toinen jälkeläinen on tapahtunut, se laskee toisen jälkeläisen uskottavuutta
seurauksen syyksi. [79]

Mallin toteutus

BBN-verkko on suunnattu syklitön verkko (Directed acyclic graph, DAG). Jos syklittö-
mässä verkossa lähdetään liikkeelle mielivaltaisesta noodista, ei voida päätyä suunnattuja
kaaria pitkin samaan noodiin. [80] BBN-mallin luominen perustuu solmukohtien luomi-
seen ja solmukohtien vaikutuksien määrittämiseen kaarien avulla. Jälkeläisen solmukoh-
dan todennäköisyys siis riippuu sen edeltäjien arvoista. Edeltäjä voi vaikuttaa suoraan
tai osittain jälkeläisen todennäköisyyteen tai jälkeläinen voi olla tilastollisesti korreloiva
tai funktionaalisesti riippuva edeltäjästä. Jos itsenäiseen solmukohtaan (ei edeltäjiä) ei ole
vielä lisätty mitään havaintoa, voidaan käyttää prioritodennäköisyyttä, joka on yleensä
tason 2 PRA-analyyseistä johdettu todennäköisyys. [78]

Verkon antamat tulokset on päivitettävä aina, kun verkon pisteiden tilaa muutetaan. Tie-
to voi perustua laitokselta saatavaan dataan tai asiantuntijan-arvioon ja se voidaan esit-
tää diskreettinä arvona tai jakaumana. [78] Bayes-verkossa ehdolliset todennäköisyydet
perustuvat Bayesin teoreeman käyttöön. [65]

P (X|Y ) = P (Y |X)P (X)
P (Y ) (7.2)

Käytännössä yhtälön vasemmalla puolella halutaan tietää todennäköisyys X ehdolla Y eli
X:n todennäköisyys, kun tiedetään Y :n tapahtuneen. Yhtälön ratkaisemiseksi on tiedet-
tävä edellä mainitun todennäköisyyden vastakohta eli P (Y |X) ja prioritodennäköisyydet
X ja Y . Prioritodennäköisyyksillä tarkoitetaan todennäköisyyksiä, joissa tapahtumasta
ei ole tarkempaa tietoa. Posterioritodennäköisyys taas on tietoon perustuva todennäköi-
syys, joka on tässä tapauksessa P (Y |X), koska todennäköisyys perustuu havaintoon Y .
Bayes-verkot koostuvat verkkorakenteen määrittelystä ja ehdollisten todennäköisyyksien
taulukoista. [81]
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Taulukko 7.2: Esimerkki ehdollisten todennäköisyyksien taulukosta. [81]

Edeltäjä Xp1 Edeltäjä Xp2 x1
c x2

c

x1
p1 x1

p2 0,1 0,9
x1

p1 x2
p2 0,3 0,7

x2
p1 x1

p2 0,8 0,2
x2

p1 x2
p2 0,7 0,3

Taulukossa 7.2 on esimerkki ehdollisten todennäköisyyksien taulukosta. Taulukossa on
kaksi edeltävää noodia, jotka voivat olla kahdessa eri tilassa. Myös edeltävien noodien
jälkeläinen voi saada kaksi eri tila-arvoa, jolloin ehdollisten todennäköisyyksien kokonais-
määrä tälle systeemille on kahdeksan. Ehdollisten todennäköisyyksien määrä kasvaa eks-
ponentiaalisesti edeltäjien suhteen, mikä asettaa rajoituksia ja aiheuttaa haasteita verk-
kojen koolle sekä ehdollisten todennäköisyyksien asettamiselle.

Ensimmäinen sovellus (STERPS)

STERPS (Source Term Indicator Based on Plant Status) on todennäköisyyspohjainen työ-
kalu, jonka mahdollisuudet tunnistettiin jo EU:n FP4 RODOS-projektin aikana. STERPS
kehitettiin EU:n FP5-projektin aikana vuosina 2001 — 2005. STERPS-työkalun avulla voi-
daan ennustaa todennäköisin laitoksen tilan kehittyminen sekä mahdollisen päästön suu-
ruus ja ajankohta. [82] STERPS-työkalun käyttöliittymä SPRINT (System for the Proba-
bilistic Inference of Nuclear power plant Transients) sisältää käyttöliittymän, bayes-verkon
koodin ja yhteensopivan laitosmallin. [57]

SPRINT:ssä käytetään vain ennalta laskettuja lähdetermejä eli tässä mielessä ohjelma on
staattinen. Tulevaisuudessa BBN:n hyöty tulee kasvamaan, jos siihen onnistutaan kytke-
mään nopea lähdetermin laskentatyökalu, joka pystyy arvioimaan lähdetermin dynaami-
sesti tilanteen mukaan. [82] SPRINT-käyttöliittymää on kehitetty EU-projekteissa FP4,
FP5 ja FP6. Ohjelman merkittäväksi ominaisuudeksi on todettu sen kyky esittää epäto-
dennäköisiä tapahtumia, joilla on kuitenkin suuret päästövaikutukset. Tämä antaa laitok-
sen tilasta realistisemman kuvan kuin konservatiiviset karkeat ennusteet. [39]

Alankomaissa ehdollisten todennäköisyyksien lähteinä käytettiin laitoksen järjestelmäku-
vauksia, PRA:ta, vakavan onnettomuuden analyyseja sekä asiantuntija-arvioita. Bayes-
verkon testaamiseen voidaan käyttää rutiininomaisia solmukohtien ja kaarien tarkastelua,
vertailua PSA:n antamiin tuloksiin ja suurten lähdetermien todennäköisyyksien arviointia.
SPRINT:n yleiseksi heikkoudeksi on kuvattu sen kyvyttömyyttä huomioida väliaikaisesti
toimivia turvallisuusjärjestelmiä tai joitakin muita onnettomuuden kulkuun hetkellisesti
vaikuttavia tekijöitä. Tämän takia ennustuksen aikaviiveet eivät anna tilanteesta välttä-
mättä realistista kuvaa. [39]
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7.6.2 Ruotsalainen RASTEP

RASTEP-työkalun (Rapid Source Term Prediction) kehittämisestä vastaavat Ruotsin sä-
teilyviranomainen ja Lloyd’s Register Consulting. RASTEP on toimintaperiaatteeltaan
samanlainen kuin yllä esitelty STERPS. RASTEPissa BBN-verkon rakenne on jaettu seu-
raaviin loogisiin kokonaisuuksiin: [65]

• Alkutapahtuma
• Reaktorin jäähdytys
• Jälkilämmönpoisto
• Polttoaineen tila
• Reaktoripainesäiliön tila
• Suojarakennuksen tila
• Reaktorirakennuksen tila
• Turbiinirakennuksen tila
• Lähdetermit

RASTEP-projektin päämääränä on toteuttaa ohjelma, jota on nopea ja helppo käyttää
lähdetermin ennustamiseen vakavissa onnettomuustilanteissa. Ohjelman on skaalaudutta-
va helposti kaikkiin ruotsalaisiin laitoksiin ja sitä on pystyttävä päivittämään laitosten
muutosten mukaisesti. BBN-mallin tehtävä on ennustaa laitoksen tila ja päästöjen reitit.
Ohjelmassa käyttäjä syöttää noodien tilatietoja, joiden avulla BBN-koodi laskee todennä-
köiset arvot muille muuttujille. Ohjelman toiminnan kannalta on oleellista, että laitokselta
saadaan reaaliaikaiset parametrit, jotta havaintoja on mahdollista syöttää ohjelmaan. [83]

BNN–verkon laadintaan tarvitaan loogiset riippuvuussuhteet laitosparametrien välillä ja
niihin liittyvä fissiotuotteiden kulkeutuminen. Tämän lisäksi on määritettävä ehdolliset to-
dennäköisyydet. Nämä todennäköisyydet käytännössä määräävät sen, miten voimakkaasti
edeltävät solmukohdat vaikuttavat solmukohdan jälkeläisiin. [82] BBN-verkon laskennan
suorittaa Netica-ohjelmisto, joka käyttää todennäköisyyksien laskentaan sisäänrakennet-
tua laskenta-algoritmia. Laskenta suoritetaan aina uudestaan, kun solmukohtiin päivite-
tään uutta tietoa tai korjataan vääriä oletuksia.

BBN-verkon verifiointiin liittyy parametrien herkkyysanalyysi. On tärkeää löytää oleelli-
set parametrit ja parametrit, joiden muutokset vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen.
Herkkyystarkastelulla voidaan arvioida, miten paljon käyttäjän syöttämät havainnot vai-
kuttavat ennustuksiin sekä mitkä ehdolliset todennäköisyydet vaikuttavat eniten lopputu-
loksiin. [82]

Ehdollisten todennäköisyyksien laadinta on haastavaa ja aikaa vievää, koska monet toden-
näköisyydet on määriteltävä asiantuntijan arvion pohjalta. Lisäksi ehdollisten todennäköi-
syyksien määrä on suuri kokonaisessa laitosmallissa. Asiantuntija voi arvioida todennä-
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köisyydet käyttämällä apunaan sanallisia määrityksiä, jotka vastaavat tiettyä todennäköi-
syyttä. Kokonaisia todennäköisyystaulukoita voidaan kuitenkin myös laatia käyttämällä
sopivia matemaattisia menetelmiä, jotka generoivat todennäköisyystaulukon alkuehtojen
mukaisesti. [81]

Signaalin validointi on tärkeää, jotta laitokselta saatujen parametrien luotettavuutta voi-
daan arvioida. Arvioinnissa voidaan käyttää sumean logiikan klusterointia tai neuroverk-
koja. Tällöin epäluotettavien tietojen vaikutus BBN-verkkoon voidaan vähentää tai mi-
tätöidä. Toinen mahdollisuus on yrittää rekonstruoida signaaliarvoja, jos laitokselta on
vain vähän tietoa saatavilla. Bayes-verkon rakentamisen lisäksi on tehtävä herkkyysana-
lyysi parametrihavaintojen ja epävarmuuksien suhteen. Lisäksi on validoitava tulokset ja
verrattava niitä muihin analyyseihin. [81]

Lloyd’s Register Consulting ja Ruotsin säteilyviranomainen ovat tammikuussa 2015 teh-
neet yhteistyösopimuksen RASTEPin jatkokehityksestä. Tärkeimpänä kohteena on käyt-
töliittymän parantaminen selkeyttämällä kysymystenasettelua ja lisäämällä selventäviä
grafiikoita. [84]

Agrawalin diplomityössä [85] RASTEPin käyttöliittymän kehityksessä on huomioitu ennen
kaikkea ohjelman sopivuus ihmisille, jotka eivät ole vakavien onnettomuuksien asiantunti-
joita. Ohjelmaa on pyritty tekemään helppokäyttöiseksi ja graafisesti selkeäksi, jotta sen
käyttö olisi tehokasta myös stressitilanteissa. Diplomityössä on parannettu käyttäjäystä-
vällisyyttä lisäämällä ohjelmaan käyttäjää ohjaavia ja varoittavia toimintoja. Parannukset
toteutettiin käyttämällä apuna uusia algoritmeja, joita käytetään BBN-verkon analysoin-
tiin.

Laskennassa tarvittavat laitosparametrit

Tason 2 PRA-analyyseissä on analysoitu ja laskettu deterministisillä työkaluilla fissio-
tuotteiden mahdolliset kulkeutumisreitit erilaisissa onnettomuustilanteissa. Kuvassa 7.1
nähdään BBN-verkon peruskanne kiehutusvesireaktorille. Lohkot kuvaavat aliverkkoja ja
niiden välisiä yksinkertaistettuja riippuvuuksia. Aliverkoissa on yhteensä noin 90 noodia.
[81]

Saatavilla olevien mittaustietojen perusteella päätellään laitoksen tilan kehittyminen. Tä-
tä varten tarvitaan PRA-analyyseista saatua todennäköisyysdataa. Tilanteen kehittyes-
sä voidaan päivittää tai lisätä mittaustietoja, joiden perusteella päivitetään tilannetta ja
ohjelma tulostaa mahdolliset lopputilanteet, niiden todennäköisyydet ja niihin liittyvät
päästöt. [65]

Tason 2 PRAn tuloksia voidaan käyttää laatiessa RASTEPille tarvittavia laitoksilta saa-
tavia parametreja ja eri laitteistojen tiloja. RASTEP:ssa haastavinta on määritellä lähde-
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Kuva 7.1: RASTEPin rakenne (muokattu lähteestä [81]).

termi mahdollisimman realistisesti. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää valmiiksi las-
kettuja tapauksia yksinkertaisille päästöreiteille. Paljon tarkempiin tuloksiin päästäisiin
kuitenkin käyttämällä deterministisiä lähdetermin laskentakoodeja. Laskentakoodin al-
kuarvoiksi annettaisiin onnettomuuden alkutekijä ja eri laitteiden käytettävyys, joiden
pohjalta laskettaisiin todennäköiset päästöreitit ja –määrät. [65]

Käyttäjältä kysytään ohjelmassa kysymyksiä ja niihin liittyviä alikysymyksiä, joiden avul-
la tarkennetaan todennäköisyyksiä ja määritellään laitoksen tilan raja-arvot. Kysymykset
voivat koskea esimerkiksi paineen pitkän ajan trendiarvoa, onnettomuuteen liittyviä pää-
töksiä tai laitteiden toimintatilaa. Verkossa on ensin määriteltävä alkutapahtuma, joka
määrää osittain tilanteen mahdollisen kulun. Tämän lisäksi määritellään tärkeimpien jär-
jestelmien tilat, jolloin saadaan ennuste lopulliselle päästölle. [65]

Lähdetermin valinta

RASTEPia kehitettäessä on huomattu, että nykyinen staattisiin tason 2 PRA-tuloksiin pe-
rustuva lähdetermin määrittäminen on puutteellinen. Ennalta lasketut lähdetermit ovat
vain tietyille tapauksille tarkkoja ja tällöinkin tulokset ovat konservatiivisesti laskettu-
ja. RASTEPin käyttömahdollisuudet ja hyöty kasvaisivat merkittävästi, jos lähdetermin
laskenta olisi dynaaminen. Tällöin ennusteet perustuisivat paljon tarkemmin senhetkiseen
tietämykseen eikä aikaisemmin laskettuihin tuloksiin. [65] Päästömallin dynaamisuutta on
mahdollista parantaa monella tavalla, joiden toteutettavuus on kuitenkin hyvin vaihtele-
vaa. Alla on esitelty tärkeimmät vaihtoehdot.

Ennalta laskettujen lähdetermien sovittaminen paremmin tiettyä onnettomuutta kuvaa-
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vaksi lisäisi lähdetermien tarkkuutta. Lähdetermien ajoituksia olisi mahdollista muuttaa
kuvaamaan tarkemmin todellista tilannetta. Näin olisi mahdollista tehdä antamalla käyt-
täjälle mahdollisuus asettaa esimerkiksi pikasulun tai polttoaineen paljastumisen ajan-
kohta manuaalisesti. Lähdetermejä on myös mahdollista yrittää tarkentaa analysoimalla
determinististen koodien käyttämien arvojen konservatiivisuutta ja merkitystä lähdeter-
min suuruuteen. Tämän jälkeen parametreja voitaisiin muuttaa realistisemmiksi. Tällöin
lähdetermit voitaisiin laskea sekä konservatiivisesti että parhaan arvion menetelmällä. [81]

RASTEPin ja nopean deterministisen koodin kytkennässä RASTEPin tulokset annettai-
siin syöttötietona nopealle deterministiselle koodille. Tällöin tilanteeseen sopiva onnet-
tomuuskäyttäytyminen laskettaisiin reaaliajassa parhaan arvion menetelmällä. Suurim-
mat haasteet tällaisessa kokoonpanossa olisivat sopivan rajapinnan tekeminen ja laskenta-
aikojen pitäminen mahdollisimman alhaisena. Katsauksen mukaan tähän tarkoitukseen
potentiaalisimpia työkaluja olisivat MARS ja ADAM. Toinen vaihtoehto on laskea onnet-
tomuuden kulku rinnakkain deterministisellä koodilla ja RASTEPilla ja näiden perusteella
arvioida lähdetermiä käyttämällä molempia tuloksia. [81]

Integroidussa tavassa RASTEPin ja reaaliaikaisten laitosparametrien arvoja käytettäisiin
yhdessä määrittämään MARSin syöttötiedot. Tällöin saataisiin RASTEPin sekä MAR-
Sin ennustamat lähdetermit, joista valittaisiin analyysien perusteella sopivimmat lähde-
termit. Iteratiivisessa tavassa taas MARSin mallinnustuloksia verrataan vastaaviin RAS-
TEPin tuloksiin. Simulointeja iteroidaan muuttamalla syöttötietoja laitosparametrien ja
RASTEPin ennustusten perusteella kunnes MARSin ja RASTEPin lähdetermien ennustus
on tarpeeksi yhteneväinen. [81]

Lähdetermien tarkkuutta voidaan lisätä myös käyttämällä dynaamista PRA-mallia, jo-
ka lisäisi onnettomuusanalyysien aikariippuvuutta. Tällöin ennalta lasketut lähdetermit
kattaisivat suuremman joukon todennäköisiä onnettomuussekvenssejä. Toinen vaihtoehto
tulevaisuudessa voisi olla dynaamisen Bayes-verkon käyttö, jonka avulla verkon rakenteen
olisi mahdollista päivittyä ajan kuluessa. Tällöin analyysissä olisi mahdollista hyödyntää
enemmän onnettomuuden kuluessa tapahtuneita ilmiöitä. [81]

Johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimivan todennäköisyyspohjaisen työkalun kehittä-
mistä varten on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

• Ohjelmistokokonaisuuden hankinta (BBN-laskenta, käyttöliittymä, rajapinnat ohjel-
mien välille)
• BBN-verkon laadinta
• Ehdollisten todennäköisyyksien laadinta
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• PRA-tulosten käyttö todennäköisyyksien ja lähdetermien määrittämiseksi tai no-
pean deterministisen mallin käyttö
• Parametrien valinta, joita käytetään BBN-verkon havaintoina

Lundegårdhin [86] diplomityön perusteella Ruotsin ydinvoimaloiden BBN-mallit noudat-
tavat hyvin pitkälle tason 2 PRA:n rakennetta. Ruotsissa tason 2 PRA-tulokset on yh-
distetty onnettomuusluokkiin, jolloin lähdetermien määrä on pienempi kuin Olkiluodossa,
jossa onnettomuussekvenssien yhdistelyjä onnettomuusluokkiin ei tarvitse tehdä.

Esimerkkinä voidaan ottaa reaktorin jäähdytyksen BBN-aliverkko, jossa kysymyksinä ovat
hätäjäähdytysjärjestelmien-, syöttöveden- ja paineenalennuksen tilat. Jälkilämmönpoiston
BBN-aliverkossa taas kysytään lauhdutusaltaan lämpötila ja vedenpinta sekä suojaraken-
nuksen jäähdytykseen vaadittavien järjestelmien tila. Lisäksi noodissa on mahdollista vas-
tata manuaalisten toimenpiteiden toteutumiseen.

Työn perusteella voidaan siis todeta, että nykyisessä muodossaan RASTEP ei juurikaan
anna lisäarvoa asiantuntijalle, joka ymmärtää vakavien onnettomuuksien etenemiseen liit-
tyvät ilmiöt ja tarvittavat järjestelmät. RASTEP kyllä päivittää eri sekvenssien toden-
näköisyydet ja sisältää oikeita kysymyksiä onnettomuuden etenemisen kannalta, mutta
samat asiat olisi mahdollista toteuttaa myös ilman BBN-verkkoa. Tällöin ei saada päivi-
tettyä todennäköisyyksiä, mutta niiden arvioiminen on mahdollista seuraamalla laitoksen
tilannetta ja laitosparametreja.

BBN:n selkeä etu deterministisiin malleihin on sen kyky antaa todennäköisiä onnetto-
muusskenaarioita myös tilanteissa, joissa ei ole saatavilla kaikkia tarvittavia mittaustietoja
tai jos mittaustiedot ovat epäluotettavia. Tällöin ei välttämättä pystytä tunnistamaan on-
nettomuustyyppiä, jolloin BBN:n antamat todennäköisyyksiin pohjautuvat tulokset ovat
merkityksellisiä. [82]

Ruotsin (SSM) lisäksi Bayes-verkkoja käytetään ainakin Saksassa (GRS) ja Alankomaissa
(NRG). GRS käyttää QPRO-työkalua, joka yhdistää Tason 2 PRA tulokset ja Bayes-
verkot päästön ennustamiseen. PRA:n tuloksista saadaan suoraan eri onnettomuusketjuille
lähdetermi ja ketjun todennäköisyys. Bayes-verkkoja taas käytetään todennäköisimpien
onnettomuusketjujen löytämiseen käyttämällä laitoksen tilaa kuvaavia parametreja [6].
Alankomaissa on käytetty alkuperäistä SPRINT-ohjelmaa [39]. Bayes-verkkojen käyttö
on siis jo hyvin yleistynyt.

7.7 Muiden maiden ennustavat ohjelmat

Alla on esitelty lyhyesti muutamia eri maissa käytössä olevia ohjelmia.
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7.7.1 Ranskan ohjelmistokokonaisuus (SESAME)

Ranskalainen SESAME (Schéma d’Evaluation des Situations Accidentelles et Méthodes
d’Evaluation) on valmiustilanteita varten suunniteltu ohjelmistokokonaisuus, jolla arvioi-
daan ranskalaisten painevesireaktoreiden tilaa onnettomuustilanteissa. Kokonaisuus koos-
tuu erillisistä moduuleista, jotka yhdessä auttavat tilannekuvan luomisessa valmiustilan-
teessa. Painevesireaktoreille on tehty valmiiksi analyysit vakaville onnettomuuksille ja
identifioitu tärkeimmät lähdetermin suuruuteen vaikuttavat parametrit. Tuloksia voidaan
tarkentaa onnettomuuden myöhemmässä vaiheessa käyttämällä jätevesien näytteiden tu-
loksia. [6]

3D/3P-menetelmä (triple diagnostic / triple prognostic) on deterministinen onnettomuu-
denseurantamenetelmä, joka perustuu syvyyspuolustukseen. Laitoksen tilaa kuvataan kol-
men leviämisesteen avulla. Leviämisesteiden tilaa kuvataan niiden kunnolla, niiden tar-
vitsemien apulaitteiden kunnolla ja turvalaitteiden monitorien tilalla. Menetelmä pyrkii
alkutilanteen perusteella määrittelemään onnettomuuden tyypin ja mahdolliset fissiotuote-
päästöt. Alkutilanteen pohjalta mallinnetaan syvyyspuolustusjärjestelmien tilan ennuste.
SESAMEn modulaarinen rakenne koostuu seuraavista moduuleista:

Acquisition Laitoksen parametrien vastaanotto, jolloin parametrit ovat käytössä kaikil-
le ohjelmiston osille. Se sisältää myös työkalut sensorien lukemien luotettavuuden
analysoimiseksi.

Rejets-types Onnettomuuden alkuvaiheessa lähdetermi voidaan arvioida nopeasti käyt-
täen ennalta laskettuja lähdetermejä.

Brechemetre LOCA-onnettomuuden vuodon koon määritys korrelaatioiden avulla.
Scheherasade Ennuste reaktorisydämen paljastumisajankohdalle.
Hydromel Vetypalojen riskien arviointi suojarakennuksen lämpötilan ja paineen avulla

sekä polttoaineen tilan perusteella.
Alibaba Suojarakennuksen tilan arviointi säteilymittareiden ja ilmastoinnin sekä tiivey-

den perusteella.
Persan Vapautuneen lähdetermin laskenta jakamalla fissiotuotepäästöt neljään luokkaan.

Ranska aloitti vuonna 2009 yhteenvetotaulukoiden luomisen PRA-tuloksista valmiusorga-
nisaatiota varten. Tietokantaa on tarkoitus ylläpitää ajantasaisena ja se on ollut tarkoitus
laajentaa koskemaan kaikkia Ranskan laitoksia. [87]

Johtopäätökset

Yllä on nähtävissä, että Ranskan käyttämä ohjelmistokokonaisuus on hyvin dynaaminen
onnettomuuden kulun arvioinnissa. Kokonaisuudessa on kuitenkin mukana myös yksin-
kertaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää karkeisiin arvioihin. Ranskassa on kymmeniä



LUKU 7. OHJELMAT RADIOAKTIIVISEN PÄÄSTÖN ENNUSTAMISEEN 86

painevesireaktorilaitoksia, joten yhden laajan ja yhtenäisen ohjelmistokokonaisuuden te-
keminen on ollut järkevää ja käytännöllistä.

Myös Kiinan ydinvoimayhtiö (CGNPC) [88] on ottamassa käyttöön SESAMEn yhteistyö-
sopimuksella. Yhteistyösopimukseen kuuluu SESAME-alusta ja sen geometriaparametrien
ja komponenttien laatiminen vastaamaan Kiinassa olevia reaktoreita. SESAMEn lisäksi
kokonaisuuteen kuuluu myös Ranskan C3X-leviämismalli.

7.7.2 Onnettomuussekvenssien tietokanta (SAMEX)

Etelä-Koreassa on kehitteillä osittain toimiva ohjelmistokokonaisuus SAMEX (A severe
accident management support expert) vakavien onnettomuuksien ennustamista varten.
Kuvassa 7.2 on esitelty kaaviona SAMEXin päärakenne ja alla eri moduulien toimintape-
riaate on esitelty tarkemmin. [89]

Kuva 7.2: SAMEX-moduulien rakenne. [89]

SARDB (Severe Accident Risk Data Bank) on tietokanta, johon on tallennettu todennä-
köisimpien vakavien onnettomuuksien MAAP- tai MELCOR-mallinnustulokset. Skenaa-
riot on valittu PRA:n tason 2 analyyseista. Skenaarioiden herkkyysanalyysi on toteutettu
taltioimalla eri onnettomuuden alkutilanteita ja operaattorien toimia onnettomuuden ai-
kana. [89]

Skenaarioiden kategorisointi on toteutettu käyttämällä alkutapahtumia ja onnettomuu-
den etenemistä kuvaavia parametreja. Ylimmässä kategoriassa ovat eri alkutapahtumat.
Alkutapahtumat on jaettu edelleen erilaisiin sekvensseihin, joissa on varioitu laitteiden
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tai toimintojen käyttömahdollisuus. Alimmassa kategoriassa eri sekvenssien parametre-
ja voidaan muuttaa, mikä on samalla siis sekvenssin herkkyystarkastelua muutettavien
parametrien suhteen. Tällöin eri skenaarioista voidaan tarkastella satojen muuttujien ai-
kakäyttäytyminen. [89]

RI-SARD (Risk-informed severe accident risk data base management module) on alus-
ta, jolla voidaan pyrkiä tunnistamaan onnettomuuden alkutapahtuma, arvioida laitoksen
tila (muun muassa reaktori, turvallisuusjärjestelmät ja suojarakennus) ja ennustaa on-
nettomuuden kulku. Alustan avulla voidaan siis hakea onnettomuustietokannasta sopiva
onnettomuusskenaario erilaisilla hakukriteereillä. Skenaarioita on mahdollista hakea myös
käyttämällä hakukriteereinä laitoksen parametritietoja, jolloin ohjelma listaa todennäköi-
syysjärjestyksessä skenaariot, jotka parhaiten kuvaavat syötettyjä parametriarvoja (oire-
perustainen haku). [89]

Onnettomuusskenaarioiden tieto on tallennettuna tietokantoihin. Onnettomuusskenaariot
ovat kuvattuna graafisina tapahtumapuina. Alustan kehittyneimpänä toiminnallisuute-
na voidaan pitää sen päivittämisen helppoutta. Uusien skenaarioiden mallinnusohjelmien
tuottamat tulosteet ja skenaarioita kuvaavat parametrit voidaan tuoda tietokantaan au-
tomaattisesti tiedostoina. [89]

SAMS-moduulia voidaan käyttää, jos RI-SARDin avulla ei löydetä sopivaa onnettomuuss-
kenaariota SARDB:sta. SAMS perustuu MAAP4-mallinnusohjelmaan, jonka avulla onnet-
tomuusskenaario voidaan laskea käyttäjän antamilla syöttötiedoilla. Syöttötietojen pohja-
na käytetään SARDB:in skenaarioita, joita voi muokata vastaamaan senhetkistä tilannet-
ta. Onnettomuuden kulkua voi seurata graafisella käyttöliittymällä, josta on nähtävissä
tärkeimmät termohydrauliset parametrit. [89]

On-line SAMG (On-line severe accident management guidance module) on reaaliaikai-
nen vakavien onnettomuuksien ohje (Severe Accident Management Guidelines, SAMG).
Moduuli näyttää ne toimet, joita voidaan käyttää vakavien onnettomuuksien lieventämi-
seen, ja lisäksi se näyttää niiden vaikutukset laitoksen tilaan. [89]

Johtopäätökset

SAMEXin esittelyn perusteella ohjelman konsepti vaikuttaa hyvältä, jos se saadaan toi-
mimaan luotettavasti. Ohjelman käyttöliittymää ei ole pyritty yksinkertaistamaan liikaa,
jotta ohjelman toimintalogiikka on selkeästi käyttäjän nähtävissä. Sen avulla asiantunti-
jan on helppo löytää valtavasta mallinnusdatamäärästä nopeasti parhaiten onnettomuus-
tilannetta kuvaava onnettomuusskenaario. Lisäksi konseptissa on onnistuttu säilyttämään
suuri määrä mallinnusohjelmien datamäärästä, jolloin ei ole ollut tarvetta yksinkertaistaa
tarjottavaa tietomäärää.
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Ohjelma on luonteeltaan hyvin deterministinen, mutta siinä on mukana myös tason 2
PRA:n antamia todennäköisyyksiä eri tapahtumien todennäköisyyksille. Ohjelmassa epä-
varmuuksia on pyritty minimoimaan käyttämällä eli skenaarioille muuteltavia parametre-
ja. Ohjelman esittelyartikkelissa ei ole mainintaa lähdetermin laskennasta, mutta teknisesti
sen pitäisi pystyä olemaan mukana jokaisen skenaarion yhteydessä.

7.7.3 Laitosparametrien välitys ja analysointi

Laitosparametrien välitys luotettavasti ja tarpeeksi tiheällä taajuudella parantaa merkit-
tävästi päästön arviointimahdollisuuksia. Parametrien välityksen lisäksi ohjelmiin voidaan
lisätä parametrien analysointimalleja, jotka antavat ennusteita tilanteen kehittymiselle
laskemalla tilannetta etukäteen.

CERTA VITA –ohjelmistoa (Centre for Emergency Response, Training and Analysis ja
Vital Information Transfer and Analysis) käytetään Unkarin ydinvoimalaitosten (VVER
440/213) valvontaan ja tilanneanalyyseihin onnettomuustilanteissa. Ohjelmistoa hallin-
noi Unkarin säteilyviranomainen (Hungarian Atomic Energy Authority, HAEA). Ohjelma
otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja laitteistoon tehtiin kokonaisvaltai-
nen päivitys vuonna 2008. Ohjelmisto soveltuu myös simulointiin ja koulutuksiin onnetto-
muustilanteita varten. Ohjelma saa tärkeimmät prosessidatat (noin 500 prosessisignaalia
laitosta kohden) reaaliajassa Unkarin ydinvoimalaitokselta 10 sekunnin välein.[90]

Reaktorien turvallisuutta tarkkaillaan parametrien avulla, joita ovat muun muassa reak-
torin jäähdytys, jälkilämmönpoisto ja primääripiirin eheys. Ohjelma sisältää mahdollisuu-
den tärkeimpien turvallisuusjärjestelmien ja niihin liittyvien apujärjestelmien tilan tark-
kailuun. Lisäksi se mahdollistaa putkirikon koon arvioinnin sekä marginaalien, pinnankor-
keuksien ja parametrien muutosnopeuksien näyttämisen. Ohjelman pääkäyttöliittymässä
näkymä on jaettu kriittisten parametrien mukaisiin kuuteen alueeseen. Jokaisesta osa-
alueesta on mahdollista piirtää trendikäyriä halutuista parametreista. [90]

ESTE (Emergency Source Term Evaluation code) on ABmeritin kehittämä työkaluko-
konaisuus, jota käytetään Slovakiassa onnettomuustilanteissa onnettomuuden kulun ar-
vioimiseen. Ohjelman syöttötiedot saadaan suoraan laitoksilta 30 sekunnin välein, mutta
käyttäjän on mahdollista syöttää tietoja myös manuaalisesti. Reaktorin ja jäähdytteen
tilaa kuvataan lämpötilojen, paineiden ja säteilytasojen perusteella. Sydäninventaario las-
ketaan myös automaattisesti pikasulun ajankohdan perusteella. Suojarakennuksen tilaa
kuvaavat parametrit saadaan myös automaattisesti, mutta käyttäjä voi vaikuttaa arvoi-
hin. Laitoksen tilan perusteella ohjelma valitsee noin 170 lähdetermin joukosta tilannetta
parhaiten kuvaavaan lähdetermin. [91]

Ohjelmassa on sisäänrakennettu algoritmi, joka tunnistaa jäähdytteenmenetysonnetto-
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muuden laitoksen parametrien muutosten perusteella. Myös sydämen tilan automaatti-
seen arviointiin käytetään algoritmia. Lisäksi ohjelma pystyy hyödyntämään kattavasti
säteilytasoja, joita käytetään tilanteen vakavuuden tarkentamiseen. Ohjelmaa käytetään
valmiustilanteessa iteratiivisesti eli 5 - 15 minuutin välein reaktorin tila arvioidaan uudel-
leen ja ennustettu lähdetermi päivitetään, jos tilanne on muuttunut. [91]

Lähdetermi annetaan parhaan arvion menetelmällä ja pahimpana mahdollisena versiona,
jossa oletetaan tilanteen pahentuvan esimerkiksi kriittisen turvallisuusjärjestelmän pet-
täessä. Ohjelman avulla voidaan arvioida myös todellista lähdetermiä laitosalueen sätei-
lymittareiden avulla. Säteilymittareiden tulokset skaalataan, jolloin voidaan arvioida to-
dellinen ympäristöön päässyt radioaktiivinen päästö. [92]

MEASURES (Multiple Radiological Emergency Assistance System for Urgent Response)
on yrityksen Mitsubishi Heavy Industries kehittämä ohjelma, joka on suunniteltu valmius-
toimintaa varten. Ohjelmassa on AIPS-moduuli, joka vastaanottaa parametrit laitoksilta,
näyttää laitoksen tilan ja pyrkii tunnistamaan onnettomuuden alkutapahtuman. Alkuta-
pahtuman tunnistuksessa käytetään onnettomuustilanteita kuvaavia taulukoituja arvoja.
Ohjelmassa on mukana myös leviämislaskentamalli. [93]

Ohjelman ACIS-moduuli käyttää tapahtumapuuta onnettomuuden etenemisen ennustami-
seen. ACIS antaa karkean konservatiivisen ennusteen, kun taas ASAS-moduulilla voidaan
ennustaa tilanteen kehittymistä parhaan arvion menetelmillä. Laskenta käyttää hyväkseen
aiempaa laitoshistoriaa. [93]

PCTRAN (Personal Computer Transient Analyzer) on Taiwanissa valmiustilanteissa
käytettävä ohjelma, jonka on kehittänyt Micro-Simulation Technology (MST) Inc. Oh-
jelma saa simulaatioarvot suoraan ydinvoimalaitoksilta ja on kytketty leviämislaskentaoh-
jelmaan. Parametrien reaaliaikaisen seurannan lisäksi ohjelmalla voidaan simuloida onnet-
tomuustilannetta jopa 16-kertaisella nopeudella. Ohjelman esittelystä ei kuitenkaan sel-
viä millä tavalla onnettomuustilanteet simuloidaan. Ohjelman käyttö ja tulosten katselu
on mahdollista myös etäyhteyden avulla. Ohjelman arvojen muuttaminen on mahdollista
suoraan graafisesta käyttöliittymästä ja kaikki simulaattorin tarvitsemat syöttötiedot on
tallennettuna MS Access-tietokantaan helpon päivitettävyyden varmistamiseksi. [94]

Johtopäätökset

Laitosparametrien luotettava välitys tarpeeksi usein on välttämättömyys kaikille päästöä
ennustaville ohjelmille. Parametrien esitystavalla voidaan vaikuttaa tiedon hyödyllisyy-
teen, jolloin käyttäjää esimerkiksi varoitetaan suurista muutoksista. Ohjelmissa voi olla
myös malleja, jotka laskevat aikamääreitä tiettyihin tapahtumiin.

Laitosparametrien analysointi voidaan toteuttaa joko manuaalisesti tai automatisoidus-
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ti. Manuaalisella lähestymistavalla lähdetermi arvioidaan parametrien perusteella, joita
asiantuntija analysoi. Automatisoidusti tapahtuva lähdetermin arvio taas perustuu eri-
laisten algoritmien käyttöön. Jälkimmäisen tavan suurin etu on mahdollisuus paljon suu-
remman tietomäärän analysointiin.

VUJE on kehittänyt ESPRO-ohjelman, joka on kehitetty lähdetermin arviointia varten.
Sen avulla laitoksen tilan perusteella on mahdollista ennustaa lähdetermi. Ohjelma valitsee
sopivimman lähdetermin MELCORilla lasketuista tuloksista. Ohjelman logiikka on toteu-
tettu petri net -malleilla (matemaattinen mallinnuskieli), joiden perustana on käytetty
oireisiin perustuvia hätätilanneohjeita. Ohjelman käyttäjänä on Slovakian ydinvoimavi-
ranomainen. [6]

7.7.4 Menetelmät onnettomuustyypin tunnistamiseksi

Perinteiset algoritmit päättelevät onnettomuustyypin laitoksen termodynaamisten suurei-
den ja muiden parametrien muutosten perusteella. Tällöin arvio on usein karkea. Intiassa
on kehitetty ohjelmaa, joka pyrkii laitosparametrien perusteella identifioimaan onnetto-
muustyypin ja siihen liittyvän lähdetermin neuroverkkojen avulla. Neuroverkot pyrkivät
imitoimaan aivojen toimintamallia ja niitä ”opetetaan” esimerkkien avulla. Onnettomuus-
tyypin tunnistaminen perustuu laitosparametrien taltioimiseen tietokantaan, jonka avulla
algoritmi voi päätellä onnettomuustyypin. Intiassa järjestelmällä on tehty testejä, joissa
onnettomuusanalyyseissä varioitiin putkirikon kokoa ja sijaintia sekä hätäjäähdytysjärjes-
telmän toimintaa. Tulokset olivat hyviä ja virheet pieniä, joten menetelmän tulevaisuus
on lupaava. [95]

7.8 Yhteenveto ohjelmista

Yhteenvetona erilaiset lähdetermin arviointiin liittyvät tietokonepohjaiset kokonaisuudet
voidaan tiedonhaun perusteella jakaa seuraavasti:

• Onnettomuuden kokonaisuuden hallinta: Ohjelmistokokonaisuus, jossa auto-
matisoidaan eri ohjelmien tulosten yhdistäminen. Parhaana esimerkkinä toimii Rans-
kan SESAME. Tällaista kokonaisuutta voidaan pitää onnettomuuden analysointityö-
kaluna, jonka yksi osa on päästön arviointi.
• Päästömallit: Ohjelmissa ajoitukset on toteutettu yksinkertaisilla kaavoilla ja in-
terpoloinnilla. Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen on kuitenkin mallinnettu
parametrisilla kuljetusyhtälöillä. Mallit eivät niinkään ennusta laitoksessa tapahtu-
via reunaehtojen muutoksia, vaan käyttäjä valitsee onnettomuustyypin. Parhaana
esimerkkinä toimii Yhdysvaltojen RASCAL. Tällainen malli keskittyy siis pelkäs-
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tään päästön arviointiin, onnettomuuden analysointi tehdään muilla ohjelmilla.
• Nopeat deterministiset laskentaohjelmat: Ohjelmissa on integraaliohjelmiin
verrattuna kevyempi termodynaaminen laskenta, jolloin simulointiaika ja tarvitta-
vat syöttötiedot ovat kohtuullisia. Suurimpia etuja yllä mainittuihin päästömalleihin
ovat onnettomuuden aikaviiveiden reaaliaikaisempi laskenta sekä onnettomuuden en-
nustamiseen on paremmat edellytykset. Parhaana esimerkkinä toimii MAAPiin pe-
rustuva MARS-ohjelma.
• Yksinkertaiset erillistyökalut: Työkalu, jolla voidaan arvioida yksittäistä tai yk-
sinkertaista ilmiöjoukkoa, joka vaikuttaa lähdetermiin. Esimerkkeinä vedenpinnan
muutoksen arviointi, säteilymittareiden tulosten arviointi tai suojarakennuksen vuo-
don massavirta.
• PRA-tulosten lähdetermien käyttö: Käyttö voi olla manuaalista tai avustet-
tu erilaisilla algoritmeilla. Tulokset nojautuvat vahvasti integraalikoodien tulosten
luotettavuuteen. Selkeällä esitystavalla tulokset esittävät hyvin vakavien onnetto-
muuksien kokonaiskuvan.
• Onnettomuuden tyypin tunnistus: Tyypin tunnistus, esimerkiksi jäähdytteen-
menetysonnettomuuksissa vuodon koon arviointi, on yleensä sisäänrakennettuna val-
miustyökaluun. Luotettavaan tunnistukseen tarvitaan mahdollisimman kattavat ja
usein päivittyvät laitosparametrien arvot, kuten paineet, lämpötilat ja massavirrat.
Edistyneimmät menetelmät voivat perustua esimerkiksi neuroverkkojen käyttöön.

Tietotekniikkaan liittyvien järjestelmien käyttöön liittyy kuitenkin aina riskejä, jotka saat-
tavat tehdä monimutkaisten ja tarkkojen ohjelmistojen käytön valmiustilanteessa mahdot-
tomaksi. Tilanteen reunaehtoja koskevaa tietoa ei ole välttämältä saatavilla heti tai ollen-
kaan onnettomuuden aikana, mihin voi olla yleisesti kolme eri syytä: tietoa voimalaitok-
selta ei välttämättä saada tarpeeksi nopeasti tai instrumentointilaite voi olla epäkunnossa,
kaikkia parametreja ei välttämättä pystytä mittaamaan (esimerkiksi painesäiliön kunto)
tai luontaisesti satunnaiset ilmiöt (esimerkiksi vetyräjähdykset), joita ei pystytä mittaa-
maan. [39] Reunaehdot voivat myös muuttua odottamattomasti tilanteen aikana, mikä
vaikeuttaa ennustamista entisestään.

Tarkempien ja parempien ohjelmistojen kehittämisessä on myös tarkasteltava niiden to-
dellista hyötyä. Esimerkiksi todennäköisyyspohjaisten ennustustyökalujen avulla saatu-
ja tuloksia on työkalujen kehityksestä huolimatta haastavaa siirtää päätöksentekoon. [96]
Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa radioaktiivinen päästö on vain suojarakennuk-
sen eheyden varassa. Jos suojarakennuksen pettämiselle voidaan tässä tilanteessa laskea
todennäköisyys, voidaanko sen perusteella päättää evakuoinnista paremmin verrattuna
tilanteeseen, jossa laskettua todennäköisyyttä ei ole saatavilla?



8 Säteilyturvakeskukselle kehitetty
valmiustyökalu

Ennen sopivan työkalun kehittämistä tehtiin katsaus eri ohjelmista, jotka soveltuvat ra-
dioaktiivisen päästön ennustamiseen. Tiedonhaun perusteella ilmeni, että eri mailla on hy-
vin erilaiset valmiudet ennustaa päästö laitosparametrien perusteella. Tärkeimpiä päästön
ennustamisen onnistumiseen vaikuttavia asioita on esitelty alla.

Valmiusorganisaation ammattitaitoa ei voi korvata millään ohjelmalla, koska kaikkiin mal-
leihin liittyy epävarmuuksia ja yksinkertaistuksia, joita vain asiantuntija voi arvioida. Val-
miustilanteessa ei ole välttämättä järkevää tukeutua liikaa automaattisiin tietokonejär-
jestelmiin, koska häiriöiden mahdollisuus on aina olemassa. Lisäksi laitoksilta saatavat
laitosparametrit eivät aina välttämättä ole luotettavia tai ne eivät kuvaa riittävän tarkasti
ennustamiseen tarvittavia reunaehtoja.

Valmiusorganisaation käytössä olevat laitosparametrit välitetään joko reaaliajassa tai vii-
veellä tietokoneohjelmaan. Laitosparametrien määrä vaihtelee maittain. Laitosparamet-
rien lisäksi ohjelmissa voi olla mahdollisuus trendiviivojen tai eri tapahtumiin liittyvien
aikamarginaalien tarkasteluun. Valmiusorganisaation käytössä olevat mallit antavat or-
ganisaatiolle valmiudet ennustaa onnettomuuden etenemistä tarkemmin. Mitä enemmän
ohjelma mallintaa tai käsittelee asioita käyttäjältä näkymättömissä, sitä suurempi riski
on sille, että ennustus ei perustu tarpeeksi asiantuntijan omaan arvioon tilanteesta.

Lähdetermin ennustamisen teoreettiseen tarkkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea päästömal-
lin dynaamisuus. Vain dynaamisilla malleilla voidaan mallintaa onnettomuustilannetta
mahdollisimman realistisilla reunaehdoilla. Staattisia tuloksia käyttävät ohjelmat ovat kui-
tenkin varmatoimisempia, koska niissä ei lasketa raskaita malleja onnettomuuden aikana.
Lisäksi niiden avulla on mahdollista arvioida tilanteita, jotka eivät täysin vastaa ennalta
laskettuja tuloksia. Tämä vaatii kuitenkin asiantuntemista ydinvoimalaitoksesta.

92
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8.1 Kehitettävän työkalun valinta

Säteilyturvakeskuksessa on tähän asti käytetty laitoksilta saatavia laitosparametreja, val-
miuskäsikirjoja ja ennalta laskettuja onnettomuusanalyysejä onnettomuuden etenemisen
ennustamiseen. Lisäksi organisaatiolla on ollut käytössä laskentatyökaluja, joilla päästöä
on mahdollista arvioida suojarakennuksen vuodon tai säteilymittareiden perusteella. Läh-
determin arviointi on perustunut vahvasti asiantuntija-arvioon.

8.1.1 Vaihtoehtojen vertailu

Säteilyturvakeskuksella ei ole valmiina Bayes-verkkoihin perustuvaa ohjelmaa, joten sellai-
sen kehittäminen tässä työssä alusta loppuun olisi ollut mahdotonta, koska mallin tekemi-
nen vaatii mallien ja todennäköisyysarvojen lisäksi suuren määrän testausta ja validointia.
Säteilyturvakeskuksella ei ole myöskään käytössä nopeita deterministisiä mallinnusohjel-
mia, jotka olisivat valmiustilanteeseen soveltuvia.

Tästä syystä työssä päädyttiin kehittämään tason 2 PRA-tuloksia nopeasti käsittelevä
työkalu, jonka avulla asiantuntijan on helppo vertailla eri onnettomuussekvenssejä ja teh-
dä päästöennuste laitoksen tilan kehittymisen perusteella. Tähän mennessä PRA-tuloksia
ei ole hyödynnetty systemaattisesti valmiustilanteissa. Työkalu ei siis pyri automatisoi-
dusti ennustamaan tilanteen kehittymistä vaan antaa asiantuntijalle apuvälineen eri ske-
naarioiden vertailuun. Vakavien onnettomuuksien kulku on kuvattu tason 2 PRA:n suoja-
rakennusmallissa selkeästi ja tarkasti. Siinä on huomioitu juuri kyseessä olevan laitoksen
erityispiirteet. Lisäksi malleja pidetään ajantasaisena, jolloin päivitetyt tulokset saadaan
helposti myös kehitettävään työkaluun.

Kehitetyn työkalun suurimpana puutteena voidaan pitää sen tulosten staattisuutta ja
laitoskohtaisuutta. Tason 2 PRA:ssa on kuvattuna vain rajallinen määrä onnettomuus-
sekvenssejä, jolloin tuloksia ei voida suoraan soveltaa onnettomuuksiin, jotka etenevät
epäjatkuvasti. Epäjatkuvuudella tarkoitetaan siis tilanteita, joissa jokin viallinen turval-
lisuusjärjestelmä toimii hetken, mutta menetetään esimerkiksi muutaman tunnin päästä
uudestaan. Tapahtumapuussa ei ole vaihtoehtoja tällaisille tilanteille.

Työkalun hyödyt tulevatkin parhaiten esille onnettomuuden alkuvaiheessa, jolloin työka-
lun avulla on mahdollista tehdä nopeasti ennuste onnettomuuden kulusta erilaisilla ole-
tuksilla. Jos onnettomuus etenee PRA:n rakenteen mukaisesti, työkalun antama ennuste
toimii hyvin myös onnettomuuden edetessä. Onnettomuuden kulun aikaviiveisiin vaikut-
tavat merkittävästi jälkilämpöteho, veden määrä primääripiirissä ja säiliöissä, lopullisen
lämpönielun kapasiteetti sekä operaattoreiden toimenpiteiden ajoitus ja oikeellisuus. Näi-
tä osa-alueita arvioimalla onnettomuutta on mahdollista arvioida myös staattisilla PRA-
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tuloksilla, mutta tämä vaatii PRA-mallin ja termodynaamisten viiveiden syvällisempää
tuntemusta.

8.1.2 Excel-ohjelmiston Visual Basic for Applications -ympäristö

Valmiustyökalu toteutettiin Microsoft Excel 2010 -ohjelmiston avulla käyttäen Visual Ba-
sic for Applications -ympäristöä eli VBA-ohjelmointia. VBA on tapahtumaohjattu ohjel-
mointikieli, jonka avulla Exceliin on mahdollista luoda funktioita, makroja ja muita auto-
matisoituja toimenpiteitä. Kieli perustuu Visual Basic -ohjelmointikieleen. VBA-ohjelmat
tallennetaan Excel-työkirjana, jossa makrot ovat käytössä. Työssä päädyttiin toteutta-
maan työkalu Excelin VBA-ympäristöllä seuraavista syistä:

• Excel on oletuksena asennettuna kaikkiin Säteilyturvakeskuksen tietokoneisiin
• Ohjelma on käyttäjille tuttu ja sille on laaja tuki
• Ohjelman päivitys ja muokkaaminen onnistuu suoraan Excelistä ilman erillisiä oh-
jelmointiympäristöjä
• Tulosten visualisointi, tulostus ja vienti muihin ohjelmiin on helppoa

VBA:n suurimpana heikkoutena voidaan pitää sen hitautta tietyissä tilanteissa. Koodin
suoritus on suhteellisen hidasta verrattuna alemman tason ohjelmointikieliin. Hitaus tulee
esille varsinkin silloin, jos koodissa viitataan usein työkirjan soluihin esimerkiksi toisto-
rakenteissa. Valmiustyökalun nykyinen versio ei kuitenkaan käsittele suuria tietomääriä,
eikä mallinna fysikaalisia ilmiöitä, joten hitaus ei ole ongelma.

Alla on esimerkki VBA-koodista. Esimerkissä alustetaan ensin muuttuja c ja asetetaan se
viittaamaan ”Home” -välilehden ”home_chart” -nimiseen kuvaajaan. Tämän jälkeen alus-
tetaan muuttuja s. Lopun silmukassa poistetaan kaikki kuvaajan datasarjat.

Dim c As Chart

Set c = Sheets ("Home"). ChartObjects (" home_chart "). Chart

Dim s As Series

For Each s In c. SeriesCollection

s. Delete

Next s
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8.2 Valmiustyökalun toteutus

Käytännössä työssä tehdyn työkalun avulla siis varaudutaan tilanteisiin, joissa vakavan
onnettomuuden hallinta ei onnistu ja riski suurelle päästölle on suuri. Tällöin työkalun
avulla voidaan nopeasti onnettomuuden alussa arvioida päästön suuruusluokka ja onnet-
tomuuden etenemisnopeus erilaisilla oletuksilla. Seuraavassa on esitelty ohjelman rakenne
ja toimintaperiaate. Luvussa 9 ohjelman käyttöä on esitelty tarkemmin esimerkkien avulla.
Työkalun käyttöliittymän päänäkymä on liitteessä A.

8.2.1 Datatiedostojen rakenne ja haku

Olkiluodon laitosten PRA-tulokset ovat tallennettuna tekstitiedostoihin, joissa data on
sarkain-merkillä eroteltuna. Tekstitiedostot ovat otteita SPSA-ohjelman (PRA-tulosten
laskentaohjelma) output-tiedostosta. Jokaiselle vauriotilalle on oma tiedostonsa. Sekvens-
sit ovat omilla riveillään ja jokaiselle tietueelle on neljä arvoa (5 %-, 50 %-, 95 %-fraktiili ja
mediaani). Sarakkeissa ovat sekvenssin todennäköisyys, päästön aikakäyttäytyminen (vain
Cs-137 suhteen) ja lopulliset radionuklidiryhmien päästöt (ksenon, jodi, cesium ja telluuri)
osuutena ydininventaariosta.

Loviisan laitosten PRA-tulokset ovat tallennettuna Excel-työkirjaan, jota on käytetty
muun muassa sydänvauriotaajuuden ja päästön kuvaajien laatimiseen PRA-tuloksia laa-
tiessa. Työkirjassa on välilehdet eri radionuklidiryhmille, joissa on taulukoitu sydänvau-
rioketjut ja niihin liittyvien onnettomuusluokkien tiedot järjestyksessä. Työkirjassa ei ole
epävarmuustarkastelua, mutta radionuklidiryhmille on jokaiselle oma aikakäyttäytymisen-
sä, toisin kuin Olkiluodon tuloksissa.

Tekstitiedostot ja työkirja tuodaan valmiustyökaluun ylläpito-valikon painikkeen avulla.
Operaatio täytyy tehdä vain, jos data on päivitetty uudempiin. Tekstitiedostot tuodaan
kopioimalla ne valmiustyökaluun vauriotiloittain omille välilehdille. Loviisan työkirja tuo-
daan avaamalla työkirja automaattisesti, minkä jälkeen tieto käsitellään työkalulle sopi-
vaan muotoon ja tuodaan valmiustyökaluun radionuklidiryhmittäin omille välilehdilleen.

8.2.2 Tapahtumapuiden rakenne ja käsittely

Olkiluodon laitosten vauriotilojen tapahtumapuiden logiikka on tallennettu omiin mo-
duuleihinsa. Moduuleissa eri onnettomuussekvenssien rakenne on tallennettu kokonaislu-
kumatriiseihin, joiden perusteella jokainen sekvenssi saa yksiselitteisen määritelmän. Se-
kvenssejä käsittelevä moduuli käsittelee kaikki onnettomuussekvenssit ja määrittelee mit-
kä niistä kuuluvat käyttäjän valintojen mukaiseen joukkoon. Excelin työkirjaan on tal-
lennettu jokaiselle tapahtumapuun kysymykselle totuusarvo (0 tai 1). Tällöin sekvenssi
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kuuluu joukkoon vain, jos kaikki totuusarvot ovat saaneet arvon 1, koska sekvenssin kaik-
ki tapahtumien totuusarvot kerrotaan keskenään. Moduulissa muutetaan myös onnetto-
muussekvenssien kokonaislukumatriisin luvut tapahtumapuiden tapahtumien nimiksi yksi
sekvenssi kerrallaan. Tällöin sekvensseille saadaan seliteteksti, josta nähdään, minkälaiset
tapahtumat sekvenssiin kuuluvat.

Loviisan tapahtumapuille ei tarvitse tehdä erillistä logiikkaa, koska sydänvaurioketju-
jen onnettomuusluokat on jo yksiselitteisesti määritelty. Käyttäjä pystyy suoraan valitse-
maan haluamansa onnettomuusluokan. Ero johtuu siitä, että Olkiluodon laitokselle käyte-
tään onnettomuussekvenssejä eikä onnettomuusluokkia. Onnettomuusluokkien käyttö oli-
si mahdollista myös Olkiluodon laitoksille, mutta se vähentäisi valittavien lähdetermien
määrää.

8.2.3 Ohjelman alustus ja tapahtumapuiden valinta

Alustettaessa ohjelmaa Olkiluodon laitoksille on ensin määriteltävä vauriotila. Vauriotila
voidaan määrittää, kun tiedetään seuraavat reaktorin tilaa kuvaavat parametrit:

• Painesäiliön ylipainesuojaus (toimivatko 314-venttiilit)
• Reaktorin sammutus (onko pikasulku onnistunut)
• Vesi-inventaarion ylläpito (onnistuuko jälkilämmönpoisto alussa)
• Paineenalennus (sulaako sydän korkeassa vai matalassa paineessa alussa)

Kun vauriotila tiedetään ja valitaan, ohjelma hakee valitun vauriotilan onnettomuusse-
kvenssit. Tapahtumapuiden määrittelyssä jokaiselle tapahtumapuun tapahtumalle on va-
lintalaatikko. Tällöin käyttäjä voi valita ne tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet tai joi-
den oletetaan tapahtuvan. Tällöin kaikki tulevaisuuden tapahtumat on mahdollista valita,
jolloin niiden mahdollisuutta ei poissuljeta. Eri tapahtumavaihtoehtojen poissulkeminen
asiantuntija-arvion perusteella vähentää mahdollisten lähdetermien määrää, mutta samal-
la piilottaa teoriassa mahdollisia sekvenssejä.

Alustettaessa ohjelmaa Loviisan laitoksille on mahdollisuus valita sydänvaurioketju kol-
mesta eri kategoriasta, jotka ovat suojarakennusketjut, ohitusketjut ja X-ketjut. Kun sy-
dänvaurioketju on valittu, ohjelma hakee sopivat ketjut taulukosta. Loviisassa sopivan
vaurioketjun valitseminen on siis manuaalinen toimenpide. Valittavia sydänvaurioketjuja
on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin vauriotiloja Olkiluodossa.

Tapahtumapuiden määrittelyssä on listattuna kaikki 18 onnettomuusluokkaa, joille on
omat valintalaatikkonsa. Onnettomuusluokat on listattu kronologisessa järjestyksessä ja
niillä on kolme luokkaa: suuri päästö, pieni päästö ja vakavan onnettomuuden hallinnan
onnistuminen. Eri sydänvaurioketjuilla on eri määrä onnettomuusluokkia valittavana.
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8.2.4 Tulosten visualisointi

Valittuja tuloksia on mahdollista tarkastella kuvaajassa, jossa päästön suuruutta voidaan
tarkastella Cs-137 suhteen. Kun tapahtumapuut on määritelty, työkalu hakee valitut se-
kvenssit ja niiden lähdetermit. Kuvaajassa näytetään viisi halutussa järjestyksessä olevaa
sekvenssiä:

• 5 todennäköisintä päästöä
• 5 suurinta päästöä (Cs-137:n suhteen)
• 5 suurimman riskin päästöä

Olkiluodon sekvenssien simulaatiot on ajettu kaikille vauriotiloille, joiden ehdolliseksi to-
dennäköisyydeksi on asetettu yksi. Eri sekvenssit saavat tällöin todennäköisyyden, joka on
laskettu tapahtumapuun haarojen ehdollisten todennäköisyyksien avulla. Tämän työkalun
yhteydessä todennäköisyydet kuvaavat lähinnä tapahtumien prioritodennäköisyyttä, jol-
loin ne antavat vain osviittaa todennäköisyyksistä. Työkalussa on mahdollista valita ai-
noastaan, tapahtuuko jokin tapahtuma vai ei, joten työkalu ei muuta alunperin laskettuja
ehdollisia todennäköisyyksiä. Myös Loviisan tuloksissa käytetään samanlaista lähestymis-
tapaa. Riski on laskettu kertomalla sekvenssin todennäköisyys Cs-137:n päästöosuudella.

Esimerkki kuvaajasta nähdään kuvassa 8.1. Olkiluodon laitosten kuvaajassa on x-akselilla
aika tunteina ja y-akselilla päästön suuruus yksikössä TBq Cs-137:n suhteen. Kuvaajien
selitteissä ovat sekvenssin todennäköisyys, numero ja selite. Suurimmalle ja suurimman
riskin päästölle on mediaanin lisäksi kuvaaja 95 % varmuudella. Loviisan laitosten kuvaa-
jassa on x-akselilla aika tunteina ja y-akselilla päästöosuus ydininventaariosta cesiumille.
Kuvaajien selitteissä ovat onnettomuusluokan todennäköisyys ja nimi.

Kuva 8.1: Valmiustyökalun lähdetermien näyttö kuvaajassa. (Olkiluoto 1 & 2)
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Päästöosuudet voidaan esittää myös pylväsdiagrammeina. Esimerkki pylväsdiagrammis-
ta nähdään kuvassa 8.2. Päästöosuudet-sivulla sekvenssien radionuklidiryhmien päästö-
osuudet on esitetty pylväsdiagrammeina. Kuvaajan y-akselilla on osuus inventaariosta ja
x-akselilla sekvenssin numero. Mediaaniarvoa on kuvattu valkoisella pylväällä ja 95 % var-
muuden tulosta värillisellä pylväällä. Loviisalle tulokset näytetään vain mediaanina.

Kuva 8.2: Valmiustyökalun lähdetermien näyttö pylväsdiagrammeissa. (Olkiluoto 1 & 2)

8.2.5 Päivitys ja ylläpito

Tulevaisuudessa PRA-tulokset voivat muuttua kolmella tavalla:

1. Tapahtumapuiden rakenteen muuttuessa ohjelmaan on integroitava muutokset uu-
desta tapahtumapuusta. Päivittämisen nopeus riippuu muutosten suuruudesta.

2. Jos datatietojen sisäinen rakenne muuttuu, työkalun datatiedostoja käsittelevä mo-
duuli on päivitettävä. Päivitys on nopea, jos rakenteen muutos on pieni.

3. Jos vain tapahtumapuiden arvot muuttuvat, päivitys onnistuu korvaamalla vanhat
tekstitiedostot tai vanha työkirja uudella ja tarkistaa tiedot.

Ensimmäisen kohdan muutosesimerkkinä voidaan pitää Olkiluodon laitoksille tulevaa höy-
ryllä toimivaa varajärjestelmää, jolla voidaan pumpata vettä reaktoriin. Tällöin tapahtu-
mapuuhun voi tulla lisäkysymys esimerkiksi laitteen palautuksen onnistumisesta. Toisen
kohdan muutos voi johtua PRA-ohjelmien päivityksestä, mutta sen tapahtuminen usein on
epätodennäköistä. Valmiustyökalu on suunniteltu kolmatta kohtaa silmällä pitäen, koska
tällöin päivitys ei vie resursseja muilta töiltä.
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8.3 Reaktorin vedenpinnan muutoksen arviointi

Säteilyturvakeskuksella oli jo valmiina laskentatyökalu ja kalvosarja reaktorin vedenpin-
nan muutoksen arviointia varten. Aikaisempaa työkalua päivitettiin tekemällä siitä help-
pokäyttöisempi valmiustilanteessa. Samalla vedenpinnan arvioinnin työkalu integroitiin
osaksi valmiustyökalua. Työkalun avulla arvioidaan reaktorin paljastumiseen kuluva aika.

Geneeriset jälkilämpötehon yhtälöt tarvitsevat syöttötiedoiksi yleensä ajankohdan pikasu-
lusta, reaktorin käyttöpäivät ja tehon ennen pikasulkua. Integroimalla tehon yhtälö saa-
daan ratkaistua jälkilämmön kumulatiivinen energia. Työkalussa käytetään Olkiluodon
jälkilämpötehokäyrän arvoja, jotka on laskettu tarkasti sydäninventaario-ohjelmalla. Ar-
voja käytetään sovitteen avulla, joka voidaan integroida, jolloin saadaan selville kumula-
tiivinen energia. Työkalun laskentamallissa on käytetty yksinkertaistavia oletuksia, joten
sovitteen tuottama virhe ei nouse merkittäväksi tekijäksi.

Veden kiehumismäärä tietyllä aikavälillä saadaan jakamalla aikavälin kumuloitunut jälki-
lämpöenergia veden kiehuttamiseen tarvittavalla energiamäärällä.

mvesi, kiehunut = Ejälkilämpö

Q̇+ L
(8.1)

Yhtälössä 8.1 höyrystämiseeen vaadittava energia saadaan kahdesta termistä. Ensin syöt-
tövesi lämpenee sisääntulolämpötilasta veden kiehumispisteeseen (Q̇), minkä jälkeen kyl-
läisessä tilassa oleva vesi kiehuu (L).

Ekiehutus = Q̇+ L = cp(T )[T (p)kyl − Ttulo] + [h(p)kyl höyry − h(p)kyl vesi] (8.2)

Yhtälössä 8.2 ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa on lämpötilan funktio ja veden kyl-
lästymislämpötila paineen funktio. Veden höyrystymislämpö saadaan vähentämällä kyl-
läisen höyryn entalpiasta kylläisen veden entalpia (molemmat entalpia-arvot ovat paineen
funktioita). Laskentatyökalussa käytetään standardin [IAPWS IF-97] mukaisia veden ter-
modynaamisia tila-arvoja. Arvot ovat Excelissä tallennettuna funktioina, jolloin niiden
käyttö onnistuu dynaamisesti [97].

Reaktorin pinnanmuutos riippuu jälkilämpötehosta, hätäjäähdytysveden massavirrasta ja
reaktorin toiminnoista (paineenalennus ulospuhalluksilla ja manuaaliset operaattorin toi-
menpiteet). Reaktorin muoto voidaan yksinkertaistaa lieriöksi, jonka tilavuus saadaan yh-
tälöllä V = Aleikkaush. Reaktorissa olevan veden massa saadaan yhtälöllä m = ρV . Reak-
torissa olevan veden tilavuus ja ominaistilavuus (paineen funktio) sekä reaktorin lieriön
leikkauksen pinta-ala tiedetään, joten uusi vedenpinta voidaan ratkaista seuraavasti

zloppu = zalku −
[mvesi, kiehunut −msyöttövesi +mvuotovesi]ν(p)

Aleikkaus
(8.3)
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Pinnan muutoksen perusteella työkalun avulla arvioidaan aika, jolloin sydän paljastuu.
Työkalussa annettavat syöttötiedot ovat:

• Pikasulun ajankohta [kellonaika ja päivämäärä]
• Pikasulusta kulunut aika [h]
• Tarkasteluaika [h]
• Syöttövesi ennen ja jälkeen muutoksen [kg/s]
• Muutoksen ajankohta [h]
• Vedenpinnan korkeus alussa [m]
• Reaktorin vakiopaine [bar]

Syöttöveden muutoksen vaikutusta voidaan arvioida vaihtamalla syöttöveden määrää tie-
tyllä ajanhetkellä. Työkalussa voidaan käyttää vain vakiopainetta tarkasteluaikana ja
mahdolliset zirkoniumin ja veden eksotermiset reaktiot eivät ole huomioituna. Kuvassa
8.3 on esitetty reaktorin vedenpinnan muutos vasemmalla sekä kiehumisnopeus ja jälki-
lämpö oikealla.

Kuva 8.3: Reaktorin pinnan muutos Olkiluodon laitoksissa 1 & 2.



9 Esimerkkejä valmiustyökalun käytöstä

Säteilyturvakeskus on säännöllisesti mukana erityyppisissä valmiusharjoituksissa, joissa
harjoitellaan toimintaa ydinvoimaonnettomuuden aikana. Tämän työn tekovaiheessa ei
pidetty valmiustyökalun käytön kannalta sopivia harjoituksia, joten tässä luvussa simuloi-
daan työkalun käyttöä aikaisempien vuosien valmiusharjoitusten käsikirjoitusten avulla.
Valmiustyökalun todellinen hyöty ja toimivuus valmiustilanteessa selviää vasta myöhem-
min harjoituksissa, joissa tilanteet tulevat yllättäen.

Valmiustyökalun käyttöliittymän päänäkymä on esitetty Olkiluodon osalta kuvassa A.1
ja Loviisan osalta kuvassa A.2. Ohjelmassa olevat valintaikkunat ja tarkemmat näkymät
esitellään seuraavissa alakappaleissa.

9.1 OLKI14 -harjoitus

Vuoden 2014 lopussa järjestettiin yhteistoimintaharjoitus, joka koski vakavaa ydinonnet-
tomuutta Olkiluodon laitoksessa. Harjoituksen ensimmäinen osa toteutettiin karttahar-
joituksena, joka koski onnettomuuden ensimmäistä vuorokautta. Ensimmäisessä osassa
luotiin tapahtumahistoria toista vaihetta varten, johon osallistui yhteensä noin 70 organi-
saatiota. Toisessa vaiheessa Säteilyturvakeskuksen tehtävänä oli laatia suosituksia ja antaa
neuvoja eri viranomaisille ja elinkeinoelämälle.

Seuraavassa ohjelman käsikirjoitus on esitettynä sisennettynä ja kursivoituna. Käsikirjoi-
tus koskee harjoituksen ensimmäistä osaa eli karttaharjoitusta. Käsikirjoituksen välissä on
kerrottu ohjelman käytön vaiheista ja kommentoitu tilannetta.

Aika: +0 h Laitosyksikkö OL1 käy 100 % teholla. OL1:n yhden osajärjestel-
män (sub B) dieselgeneraattori on määräaikaishuollossa. OL1:lla on seuraavat
viat: Piilevä vika suojarakennuksen ylipainesuojausjärjestelmän 361 ja suoja-
rakennuksen suodatetun paineenalennusjärjestelmän 362 murtolevyissä. Pai-
kallinen, erittäin voimakas ukkosmyrsky (syöksyvirtauksia) iskee voimalaitok-
seen. Yhteydet ulkoiseen sähköverkkoon ja kaasuturbiinille menetetään. Sala-
man seurauksena menetetään OL1:n turvallisuusjärjestelmien osajärjestelmät

101
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subeissa A ja C. OL1 saa sähköä yhden subin dieseliltä (sub D). OL1:lla pika-
sulku onnistuu.

Tässä vaiheessa reaktorin jäähdytys on turvattu. Tilanne on kuitenkin kriittinen, kos-
ka vain yhden osajärjestelmän (sub) diesel on toiminnassa. Tässä vaiheessa tärkeintä on
seurata reaktorin jäähdytettävyyttä ja niitä apujärjestelmiä, joita tarvitaan jäähdytyksen
turvaamiseksi. Tässä vaiheessa ei tiedetä suojarakennuksen piilevää vikaa.

Aika: +2 h OL1:n viimeinen dieselgeneraattori (sub D) rikkoutuu mekaani-
sen vian vuoksi. Laitosyksikkö OL1 on ilman vaihtosähköä. Jälkilämmönpois-
to menetetään. Polttoaine alkaa kuumentua. Dieselsähköjen ristiinkytkentä ei
onnistu. Kaasuturbiinilta ei saada sähköä.

Reaktorin jäähdytys menetetään ja onnettomuudesta tulee vakava onnettomuus, jos jääh-
dytystä ei saada palautettua ennen sydämen ylikuumentumista. Tässä vaiheessa vaara
radioaktiivisen päästön syntymiselle on erittäin suuri, joten lähdetermin arvioiminen on
tärkeää. Valmiustyökalun käyttö aloitetaan alustamalla ohjelma. Ensin syötetään alkuta-
pahtuman ajankohta eli päivämäärä ja kellonaika. Tämän jälkeen valitaan alkutapahtuma,
joka on tässä tapauksessa ulkoisen verkon menetys.

Laitostilanteen kuvauksessa on kerrottu, että pikasulku on onnistunut oikein. Lisäksi pai-
nesäiliön ylipainesuojaus on toiminut oikein. Jälkilämmönpoisto reaktorista ei toimi ja
voidaan olettaa, että paineenalennus on onnistunut. Tällöin vauriotilaksi saadaan LPT eli
sydän alkaa sulaa aikaisin transientin jälkeen matalassa paineessa. Tällöin saadaan kuvan
9.1 mukainen tilanne.

Työkalusta nähdään nyt, että valitussa vauriotilassa on yhteensä 36 sekvenssiä. Seuraavak-
si avataan tapahtumapuun määrittely -ikkuna, jossa valitaan sopivat vastaukset. Suojara-
kennuksen eristyksen on todettu onnistuneen, jolloin voidaan valita ”Containment & Reac-
tor Isolated”. Viivästynyttä paineenalennusta ei ole mahdollista tehdä tässä vauriotilassa,
koska paine on jo alennettu. Reaktorin jäähdytystä ei saada palautettua ja korjaukseen
menevä aika ei ole vielä tiedossa. Tällöin valitaan kohta ”Recovery fails”. Uudelleenkriit-
tisyyttä ei oleteta tapahtuvan, joten sitä ei valita. Tällöin saadaan kuvan 9.2 mukainen
tilanne.

Tässä vaiheessa valituilla ehdoilla on valittuna 18 onnettomuussekvenssiä. Kuvassa 9.3
nähdään valittujen sekvenssien joukosta 5 todennäköisintä ketjua. Huomataan, että to-
dennäköisin päästö ylittää 10 TBq. Päästö voi kuitenkin olla yli 1000 TBq, jos suojara-
kennus vaurioituu sydänsulan tai ylipaineistumisen vuoksi. Pahimmillaan päästö ylittää
10 000 TBq, jos alemman kuivatilan tulvitus epäonnistuu. Jos aikaisemmin olisi ollut suuri
todennäköisyys reaktorin jäähdytyksen palautumiselle, olisi voitu valita myös ”Recover in
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time to prevent VB”. Tällöin tarkasteluun olisi otettu mukaan sellaiset sekvenssit, joissa
painesäiliön eheys säilyy.

Kuva 9.1: Valmiustyökalun alustus harjoituksen alussa.

Kuva 9.2: Tapahtumapuun määrittely ensimmäisessä vaiheessa.
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Kuva 9.3: Valitut onnettomuussekvenssit ensimmäisessä vaiheessa.

Aika: +5 h OL1:n reaktorin paineastian pohjaan syntyy vuoto läpiviennin
pettäessä. Sydänsulaa putoaa tulvitettuun alempaan kuivatilaan. Pieni höyry-
räjähdys johtaa suojarakennuksen ylipainesuojausjärjestelmän 361 ja suojara-
kennuksen suodatetun paineenalennusjärjestelmän 362 murtolevyjen avautumi-
seen. 361 venttiili on suljettu aikaisemmin hätätilanneohjeen mukaisesti, mutta
siihen on jäänyt pieni vuoto. Päästö ympäristöön alkaa.

Nyt tiedetään, että suojarakennus on kestänyt ennen painesäiliön sulamista, jolloin voi-
daan valita ”Containment survives loadings before VB”. Myös alemman kuivatilan tulvitus
on onnistunut. Lisäksi tiedetään, että on tapahtunut pieni höyryräjähdys. Tällöin saadaan
kuvan 9.4 mukainen tilanne.

Tässä vaiheessa valituilla ehdoilla on valittuna 3 onnettomuussekvenssiä. Kuvassa 9.5 näh-
dään ketjut ja myös niiden arvo 95 % varmuudella (katkoviiva). Huomataan, että höyry-
räjähdyksen vuoksi päästö ylittää todennäköisesti 1000 TBq, mutta mahdollisesti jopa 10
000 TBq. Päästö alkaa 1,7 tuntia alkutapahtumasta ja kestää noin 5 tuntia.

Kuvassa 9.6 sekvenssit on esitetty pylväsdiagrammeina, joissa nähdään radionuklidiryh-
mien päästöosuudet mediaanina (valkoinen pylväs) ja 95 % varmuudella (värillinen pylväs).
Nähdään, että kaikissa tapauksissa suuri osa jalokaasuista vapautuu ympäristöön. Jodin
ja cesiumin päästöosuudet vaihtelevat muutamasta prosentista jopa kymmeneen prosent-
tiin. Suurin epävarmuus liittyy telluuriin, jonka mediaanipäästö on reilusti alle prosentin,
mutta voi olla pahimmillaan melkein kymmenen prosenttia.
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Kuva 9.4: Tapahtumapuun määrittely toisessa vaiheessa.

Kuva 9.5: Valitut onnettomuussekvenssit toisessa vaiheessa.
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Kuva 9.6: Päästö esitettynä pylväsdiagrammina toisessa vaiheessa.

Aika: +7 h Päästö jatkuu. Dieselin (sub D) korjaamiseksi saadut varaosat
on saatu OL1:lle. Korjauksen arvioitu kesto on noin 6 h. 361 vuoto havaittu
ja suljettu. Päästö 362 kautta jatkuu.

Tilanne on edennyt onnettomuussekvenssin mukaisesti. Kun vuoto on suljettu, päästö
pienenee merkittävästi. Suojarakennuksen jälkilämmönpoisto ei vielä ole käytössä, joten
suojarakennuksen painetta alennetaan suodatettuna 362 kautta.

Aika: +10 h Päästö jatkuu. Dieselin (sub D) korjaustoimenpiteiden on ar-
vioitu valmistuvan noin 3 h kuluessa. 361 suljettu. Päästö 362 kautta.

Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. Onnettomuuden akuuttivaihe on ohi ja tärkeintä on
pyrkiä saamaan laitos hallittuun tilaan. Valmiustyökalua ei voida enää tässä vaiheessa
käyttää lähdetermin tarkempaan määrittämiseen.

Aika: +13 h Diesel (sub D) saadaan toimintakuntoon. Tämän myötä hätä-
syöttöveden syöttö, suojarakennuksen ruiskutus ja jälkilämmön poisto on mah-
dollista. Ruiskutuksen myötä suojarakennuksen painetta saadaan alennettua.
362 sulkeminen on mahdollista. Päästö saadaan loppumaan (pienet päästöt
362 kautta ja suojarakennuksen vuotojen vuoksi vielä mahdollisia).

Tilanne saadaan vakaaksi ja suurempien päästöjen riski on vähentynyt merkittävästi die-
selin ollessa käytössä.

9.2 Loviisa 13 -harjoitus

Loviisan ydinvoimalaitoksilla järjestettiin vuonna 2013 pelastustoimintaharjoitus, jossa
oli Suomesta mukana noin 60 organisaatiota. Harjoituksessa oli myös mukana NB8-osuus,
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jossa oli mukana muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden säteilyturvallisuusviran-
omaisia ja ilmatieteen laitoksia. Vuonna 2013 Loviisan laitoksissa ei ollut vielä jäähdytys-
torneja, joten merivesi toimi päälämpönieluna ja sitä tarvittiin pumppujen jäähdytykseen.

Seuraavassa ohjelman käsikirjoitus on esitettynä sisennettynä ja kursivoituna. Käsikir-
joitus koskee harjoituksen ydinvoimaonnettomuuden osuutta. Käsikirjoituksen välissä on
kerrottu ohjelman käytön vaiheista ja kommentoitu tilannetta.

Aika: +0 h Yhden päämerivesipumpun painelaakeri hajoaa rikkoen öljysäiliöi-
tä. Merivesipumppaamolla syttyy iso tulipalo. Kaikki neljä päämerivesipump-
pua menetetään. Reaktorin pikasulku laukaistaan manuaalisesti.

Laitoksen lopullinen lämpönielu menetetään. Iso vesivaranto laitoksella takaa kuitenkin
reaktorin jäähdytettävyyden vielä useaksi tunniksi, joten merivesipumppaamon palautta-
miseen on paljon aikaa.

Aika: +0,1 h Tulipalo saadaan rajattua siten, että puolet sivumerivesipum-
puista (2/4) jää toimimaan. Tämä riittää poistamaan jälkilämmön reaktorista
veteen. Laitoksen alasajo kohti kylmää seisokkia aloitetaan.

Laitoksen lopullinen lämpönielu saadaan palautettua, joten tilanne on toistaiseksi vakaa.
Riski tilanteen pahentumiselle on kuitenkin vielä olemassa.

Aika: +2,5 h Kaapelien sisällä kytenyt palo leimahtaa uudelleen. Loput-
kin sivumerivesipumput menetetään. Lämmönsiirto reaktorista mereen katke-
aa. Pääkiertopumppujen tiivistevesi alkaa lämmetä.

Primääripiirin eheyttä ei voida enää taata, koska lämmönsiirto mereen on menetetty. Täl-
löin myöskään apulaitteiden jäähdytys ei ole mahdollista. Reaktorin jäähdytys onnistuu
vielä toistaiseksi päästämällä höyryä ilmakehään ulospuhalluksella ja täydentämällä se-
kundääripiiriä hätäsyöttövedellä.

Aika: +3 h Pääkiertopumppujen tiivisteitä hajoaa kuumenemisen takia, jol-
loin primääripiiristä alkaa vuotaa vettä ja höyryä suojarakennukseen. Saman-
aikaisesti syntyy vuoto suoraan primääripiiristä. Jokin primääriveden puhdis-
tusjärjestelmän putkista repeää hitsisaumasta. Tämä vuoto suurenee ajan mit-
taan. Vuotoa ei saada eristettyä tai korjattua. Primääripiirin vesimäärä vähe-
nee.

Suojarakennuksen ilmastoinnin automaattinen eristys laukeaa, mutta poistolin-
jan kaksi peräkkäistä eristysventtiiliä ei sulkeudu. Suojarakennus ei ole tiivis.
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Vuoto suodatettuna ilmastointipiippuun, jalokaasut menevät läpi. Myöhemmin
auki jäänyt ulompi eristysventtiili saadaan suljettua, mutta samalla syntyy uusi
vuoto hajonneen tiiviisteen kautta ulompaan välitilaan ja edelleen ulomman vä-
litilan ilmastointijärjestelmän kautta ilmastointipiippuun ja ympäristöön. Tätä
tiivistevuotoa ei saada tukittua tai korjattua. 10 minuutin kuluttua turvajärjes-
telmien pumput käynnistyvät ja alkavat pumpata vettä reaktoriin.

Primääripiirin vuoto havaitaan, mutta sen tarkka suuruus ei ole välttämättä heti saata-
villa. Tilanteen arvioimista vaikeuttaa entisestään vuodon koon kasvaminen. Valmiustyö-
kalulla lähin tilannetta kuvaava sekvenssi on kategoriassa ”Suojarakennusketjut” ja sy-
dänvaurioketju NMI eli ”keskisuuri LOCA, injektiovika”. Kuvassa 9.7 nähdään ikkunassa
valittu ketju.

Kuva 9.7: Valmiustyökalun alustus harjoituksen alussa.

Valitussa sydänvaurioketjussa on yhteensä 7 onnettomuusluokkaa. Vielä ei tiedetä miten
vakavan onnettomuuden hallinta tulee onnistumaan, joten valitaan kaikki onnettomuus-
luokat kuvan 9.8 tapahtumapuun määrittely -ikkunasta. Onnettomuusluokat, jotka eivät
kuulu tähän sydänvaurioketjuun, ovat epäaktiivisia (harmaat tekstit).

Tässä vaiheessa valituilla ehdoilla on valittuna kaikki 7 ketjua. Kuvassa 9.9 nähdään valit-
tujen 5 todennäköisintä ketjua. Huomataan, että todennäköisin päästöosuus olisi cesiumin
suhteen 10−4 – 10−6. Jos vakavan onnettomuuden hallinta ei onnistu, päästöosuus on noin
4 · 10−1. Huomattavaa on myös se, että kahdessa ylimmässä kuvaajassa päästö tapahtuu
paljon nopeammin kuin muissa ketjuissa.

Tässä vaiheessa on kuitenkin epäselvää miten paljon suojarakennus vuotaa, koska siihen
vaikuttaa ilmastoinnin käyttö. Etukäteen on erittäin vaikea ennustaa miten paljon suoja-
rakennus tulee vuotamaan.
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Kuva 9.8: Tapahtumapuun määrittely.

Kuva 9.9: Valitut onnettomuussekvenssit kuvaajina.

Aika: +3,75 h Lämpöä ei saada siirrettyä mereen eikä turvajärjestelmien
pumppuja pystytä jäähdyttämään riittävästi, pumppuja alkaa laukeilla pois.
Lopulta kaikki pumput ovat pysähtyneet. Matalapaineisen hätäjäähdytysjärjes-



LUKU 9. ESIMERKKEJÄ VALMIUSTYÖKALUN KÄYTÖSTÄ 110

telmän paineakut purkautuvat jäähdyttäen reaktoria. LO1:n sivumerivesipiirin
yhdistäminen LO2:n perään ei onnistu. Reaktorin apujärjestelmien pumppuja
menetetään. Vuoto primääripiiristä kasvaa.

Tässä vaiheessa tiedetään, että tilanne ei täysin vastaa valittua sydänvaurioketjua, koska
hätäjäähdytyspumput olivat käytössä puoli tuntia. Tilanne kuitenkin kehittyy kohti vaka-
vaa onnettomuutta ja primääripiirin vuoto kasvaa eli vuoto on todennäköisesti vähintään
keskisuuri. Primääripiirin paineenalennuksen epäonnistuminen on käytännössä mahdoton-
ta vuodon vuoksi.

Aika: +4,5 h Paineakut ovat tyhjentyneet. Jäähdytysveden syöttö reaktoriin
päättyy. Puolen tunnin kuluttua polttoaineen jäähdytys heikkenee, vedenpinta
on polttoaineen yläreunan alapuolella. Polttoaine alkaa ylikuumentua.

Polttoaineen sulaminen on erittäin todennäköistä. Päästön suuruus riippuu siitä, miten va-
kavan onnettomuuden hallinta onnistuu. Kuvassa 9.10 on esitetty eri onnettomuusluokkien
päästöt. Jalokaasujen päästöosuus on vain noin prosentin myöhemmissä onnettomuusket-
juissa (APC02, APC01 ja APC04). Näissä ketjuissa jodin päästöosuus on noin 10−2 – 10−3

ja cesiumin ja telluurin osuus pari kertaluokkaa pienempi.

Kuva 9.10: Onnettomuusluokat esitettynä pylväsdiagrammina.

Aika: +5,5 h Merkittävä osa polttoaineen suojakuoresta vaurioituu. Suuri
määrä radioaktiivisuutta vapautuu suojarakennukseen ja sieltä edelleen vau-
rioituneen tiivisteen kautta ulompaan välitilaan. Sekoittuminen välitilan suu-
reen ilmamäärään viivästää päästöä ympäristöön. 15 minuutin kuluttua sydä-
men sulaminen alkaa keskeltä.

Suojarakennus on kestänyt vakavan onnettomuuden alkuvaiheen. Valmiustyökalulla ei voi-
da arvioida suojarakennuksen sisällä olevaa lähdetermiä. Lähdetermin tarkempi arviointi
pitäisi laskea suojarakennuksen vuodon perusteella.
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Aika: +6 h Suuri radioaktiivisuuspäästö ympäristöön alkaa. Päästöä ei saada
loppumaan, vaan se jatkuu pienentyen useiden päivien ajan. Päästön suuruu-
teen ja päästöreittiin vaikuttavat merkittävästi päätökset välitilan ilmastointi-
järjestelmien käytöstä. 15 minuutin kuluttua sydänsula on reaktorin pohjalla.
Reaktorikuoppa on tulvitettu ja reaktoripainesäiliön pohjaa jäähdytetään ulko-
puolelta. Painesäiliö ei sula puhki.

Valmiustyökalulla ei voida dynaamisesti määrittää suojarakennuksessa olevaa lähdeter-
miä, suojarakennuksen vuotokokoa tai suojarakennuksen painetta. Tiedetään kuitenkin,
että suojarakennus ei ainakaan vaurioidu painesäiliön puhkisulamisen seurauksena. PRA-
tuloksissa ei ole käsitelty tarkemmin ilmastointijärjestelmän käyttöä.

9.3 Tulosten tarkastelu

Seuraavissa kappaleissa analysoidaan harjoitusten perusteella valmiustyökalun kykyä en-
nustaa päästöä. Luvussa 10 esitellään tarkemmin jatkokehitysideoita valmiustyökalulle ja
muita ehdotuksia päästön arvioinnin parantamiseksi.

9.3.1 OLKI14

Valmiusharjoituksessa reaktorin jäähdytys onnistuu 2 tuntia ennen kuin sähköt menete-
tään täysin. PRA-tuloksissa ei ole mahdollisuutta valita kuinka pitkään jäähdytys on-
nistuu alkutapahtuman ja reaktorin paljastumisen välissä, joten tulosten aikamääreitä ei
voida sellaisenaan käyttää. Reaktorin jälkilämpö on huomattavasti pienempi kahden tun-
nin jälkeen, joten PRA-tuloksiin ei voida suoraan lisätä kahta tuntia, koska jälkilämmöllä
on merkittävä vaikutus vakavan onnettomuuden aikaviiveisiin. Jälkilämmön muutos on
suhteellisesti suurimmillaan ensimmäisten tuntien aikana, jonka jälkeen sen muutosno-
peus pienenee. Aikaviiveiden vertailu on nähtävissä taulukossa 9.1 Huomataan, että ilman
jälkilämpötehon skaalausta PRA-tulokset ovat erittäin konservatiiviset.

Jälkilämpötehon skaalaukselle ei ole vielä tehty systemaattista menetelmää. Työkalun
käyttöarvo paranisi huomattavasti, jos siihen lisättäisiin automaattinen skaalauskerroin.
Päästön tarkan alkamisajankohdan ja suuruuden arvioiminen on tässä harjoituksessa haas-
tavaa höyryräjähdyksen vuoksi. Etukäteen ei voida tietää mahdollisia piileviä vikoja tai
heikkoja kohtia, joita ei ole ennen huomattu. Höyryräjähdyksen aiheuttamat vauriot voi-
vat siis vaihdella huomattavasti eikä niiden ennustaminen luotettavasti ole mahdollista.
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Taulukko 9.1: Harjoituksen ja PRA-tulosten vertailu. Alkuperäinen PRA-tulos suluissa

Harjoitus [h] PRA-tulos [h]
Alkutapahtuma 0 0 (0)
Reaktorin jäähdytys menetetään 2 2 (0)
Jälkilämpötehon skaalaus + 1,3 (-)
Päästö alkaa 5 5 (1,7)

9.3.2 Loviisa 13

Harjoitus osoitti, että työssä kehitetyn valmiustyökalun käyttöarvo on suurimmillaan heti
valmiustilanteen alussa ja pienenee onnettomuuden edetessä. Alussa työkalulla on mah-
dollista selvittää nopeasti, miten onnettomuus kehittyy PRA:n asettamilla reunaehdoil-
la. Mitä pidemmälle onnettomuudessa edetään, sen todennäköisempää on, että tilanne ei
enää täysin vastaa PRA:n onnettomuussekvenssejä. Työkalun suurin heikkous tulee esiin
onnettomuuden loppuvaiheessa, kun lähdetermi pyritään määrittämään suojarakennuk-
sessa olevan lähdetermin ja suojarakennuksen vuodon sekä paineen perusteella. Tällaisia
tilanteita varten olisi luultavasti järkevintä kehittää erillinen laskentatyökalu.

Työkalussa termohydrauliset tekijät (esimerkiksi vesimäärät) ovat staattisia. Tarkempia
arvioita primääripiirin vesimäärästä olisi tehtävä jollakin termohydrauliikkaohjelmistolla.
Primääripiirin vuotokoko voi muuttua onnettomuuden aikana ja sen tarkka määrittäminen
voi olla haastavaa. Tästä syystä onnettomuuden alkuvaiheessa on vaikea tehdä luotettavia
ennusteita.



10 Johtopäätökset

Vakavien onnettomuuksien mallintaminen ja lähdetermin arvioiminen on haastavaa, jo-
ten onnettomuuden ennustaminen sisältää väistämättä suuria epävarmuuksia. Vakavien
onnettomuuksien mallintaminen on vaatinut paljon kokeellista tutkimusta, jotta aineiden
fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt on voitu tunnistaa. Tietokoneiden laskentatehon kasvaes-
sa onnettomuuksien mallintaminen on yhä nopeampaa, jolloin myös mallien monimutkai-
suutta on pystytty kasvattamaan.

Mallinnusohjelmien kehittymisestä huolimatta niiden antamien tulosten epävarmuudet
ovat edelleen suuria. Epävarmuudet liittyvät mallien tarkkuuksien lisäksi syöttötietojen
luotettavaan saantiin. Äärettömän tarkatkaan mallinnusohjelmat eivät voi antaa varmoja
tuloksia, jos syöttötietojen epävarmuudet ovat merkittävät. Tällöin päästöä ennustavan
ohjelman toimintaperiaatteella on suuri merkitys. Onko päästön ennustamiseen käytetty
ohjelma sen käyttäjälle apuväline, joka ohjaa käyttäjää seuraamaan oikeita parametreja
ja ottamaan huomioon oikeita asioita? Vai käsitteleekö työkalu onnettomuuden mallinta-
misen käyttäjältä piilossa antaen valmiin tuloksen valmiiksi analysoituna?

Jos automatisoitu päästön ennustustyökalu pystyy kaikissa mahdollisissa tilanteissa analy-
soimaan tyhjentävästi kaiken oleellisen laitoksen tilasta ja antamaan realistiset päästöen-
nustukset todennäköisyysjärjestyksessä, voisi tällaisen ohjelman kehittäminen olla perus-
teltua. Tällä hetkellä näkisin kuitenkin tärkeimpänä kehittää työkaluja, jotka ovat ennen
kaikkea apuvälineitä käyttäjälle. Tätä näkemystä ovat vahvistaneet lukuisat keskustelut
Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Tällaisilla työkaluilla käyttäjä ikään kuin
pakotetaan analysoimaan tilannetta itsenäisesti, jolloin sokea luotto työkalun antamiin
tuloksiin toivottavasti vähenee. Erittäin tärkeää on myös tiedostaa eri ohjelmien tulosten
käyttämät oletukset, yksinkertaistukset ja mallinnustarkkuudet. Jos ohjelma yhdistelee ja
muokkaa tuloksia käyttäjältä piilossa, voi tulosten analysointi ja soveltaminen olla vaikeaa.

10.1 Aikaisten päästöennusteiden epävarmuus

Martin Sogallan [6] mukaan ongelmallisinta on tuottaa lähdetermistä samaan aikaan no-
pea ja luotettava ennuste. Nopean ennustuksen edut ovat ilmeiset, jos sen avulla pystytään
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evakuoimaan alueita ennen kuin päästö edes saavuttaa niitä. Liian aikaisen vaiheen en-
nustuksen luotettavuus on kuitenkin kyseenalainen, koska onnettomuuden kulku saattaa
muuttua ratkaisevasti uuden tiedon tullessa saataville tai yllättävien tapahtumien jälkeen.

Heti alkutapahtuman jälkeen todennäköisyyspohjaisilla ohjelmilla pystytään arvioimaan
todennäköisyydet eri onnettomuusskenaarioille. Ennusteiden käyttöarvo vähenee kuiten-
kin merkittävästi, jos onnettomuuden reunaehdoissa tapahtuu merkittävä muutos. Jokai-
nen vakava onnettomuus on jo itsessään erittäin epätodennäköinen tapahtuma, joten lii-
ka todennäköisyyksiin keskittyminen vakavan onnettomuuden aikana voi viedä huomion
vääriin seikkoihin. Onnettomuuden seurausten ennustamisessa on tärkeää pystyä tunnis-
tamaan tapahtumien tai reunaehtojen muutoksista aiheutuvat vaikutukset lähdetermiin
ja ajoituksiin. Tällöin tärkeintä on seurata niitä parametreja, jotka johtavat reunaehtojen
muutokseen. Todennäköisyyksiin perustuvien päästömallien informaatioarvo asiantunti-
jalle on vähintäänkin kyseenalainen.

Nopean deterministisen lähdetermin laskentaohjelman hyödyllisyys valmiustilanteessa sen
sijaan on hyvinkin ilmeinen. Laskelmat voidaan tehdä uudestaan aina kun merkittävä
reunaehto muuttuu. Tämän jälkeen voidaan laskea asiantuntija-arvioon perustuen tär-
keimmät onnettomuuslaskelmat, joissa on esimerkiksi varioitu operaattorien toimintojen
onnistumisia tai energeettisten ilmiöiden tapahtuminen tai tapahtumattomuus. Tällaises-
sa lähestymistavassa asiantuntijalla on tärkeä rooli arvioida, mitkä onnettomuussekvenssit
kannattaa laskea tarkemmin.

Jos valmiusjärjestelyihin olisi käytettävissä rajattomat resurssit, olisi tietenkin järkevää
kehittää itsenäinen ja äärimmilleen optimoitu työkalu, jonka avulla vakavan onnettomuu-
den ennustaminen olisi mahdollisimman realistista. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, jo-
ten on käytettävä menetelmiä, jotka pystyvät ennustamaan onnettomuuden kulkua suoje-
lutoimenpiteiden suorittamisen kannalta riittävällä tarkkuudella. Niin kauan kun vakavien
onnettomuuksien ennustamisen tarkkuuden rajoittavia tekijöitä ovat energeettisten ilmiöi-
den vaikutusten satunnaisuus ja lähtötietojen mallinnukseen liittyvät epävarmuudet, on
järkevää pyrkiä maksimaalisesti hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti valmiina ole-
via onnettomuusanalyysejä ja PRA-tuloksia. Tällöin tärkeintä on saada mahdollisimman
iso tietomäärä mahdollisimman helposti käsiteltävään muotoon valmiustilanteita varten.
Analyysejä päivitettäessä on päivitetty tieto automaattisesti myös valmiuskäytön saata-
villa. Jos ennustamisvalmiuksia halutaan tehostaa entisestään, voidaan ottaa käyttöön
deterministinen koodi, jolla voidaan mallintaa paljon suurempi määrä erilaisia onnetto-
muustilanteita verrattuna staattisiin tuloksiin. Mutta tarvitaanko valmiustilanteisiin uusi
todennäköisyyspohjainen alusta päästön ennustamista varten?

NKS:n (Nordic Nuclear Safety Research) raportin mukaan [65] RASTEPin vahvuudet tu-
levat esiin tilanteissa, joissa tieto on vaillinaista, epäluotettavaa tai osittain ristiriitaista.
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Suurin ero Bayes-verkkojen ja tavanomaisten PRA:n tapahtumapuiden välillä on toden-
näköisyyksien esitysmuoto. Bayes-verkoilla eri sekvenssien todennäköisyydet päivitetään
Bayes-verkkojen noodien avulla aina kun uutta tietoa onnettomuuden kehittymisestä syö-
tetään ohjelmaan. PRA:ssa taas kaikki todennäköisyydet ovat staattisia ja ennalta lasket-
tuja, eikä niitä päivitetä onnettomuuden aikana.

Auttavatko päivitetyt todennäköisyydet päätöksenteossa onnettomuuden aikana? Ovat-
ko päivitetyt todennäköisyydet merkittävästi hyödyllisempiä kuin ohjelman käyttäjän itse
tekemät arviot tilanteen kehittymisestä? RASTEPin vahva nojautuminen todennäköisyyk-
siin tarkoittaa, että sen hyödyt tulevat parhaiten esille onnettomuuden alussa. Onnetto-
muuden edetessä variaatioiden määrä pienenee, jolloin eteneminen on deterministisempää.
Nykymuodossaan oleviin Bayes-verkkoihin perustuvien valmiustyökalujen käyttöönotolle
on vaikeaa löytää perusteluja.

10.2 Jatkotutkimus

Alla on yhteenveto Säteilyturvakeskuksen tämänhetkisestä valmiudesta ennustaa radioak-
tiivinen päästö.

• Tässä työssä kehitetty valmiustyökalu: Vakavan onnettomuuden kokonaiskuvan
ja eri skenaarioiden todennäköisyyksien hahmottaminen PRA-tulosten avulla
• Valmiuskäsikirja: Etukäteen laskettujen determinististen onnettomuusanalyysien
tulosten hyödyntäminen
• Lähdetermin varmentevat analyysit: Työkalut lähdetermin analysointiin suo-

jarakennuksen vuodon tai säteilymittareiden mittausarvojen perusteella
• Laitosparametrit laitoksilta: Käytetään eri parametrien trendien seuraamiseen

ja muiden työkalujen syöttötietoina

Miten valmiutta olisi mahdollista kehittää? RASTEPissa tavoitteena on yhdistää Bayes-
verkot ja nopea deterministinen malli. [81] Tällöin olisi teoriassa mahdollista yhdistää
todennäköisyyspohjaisen ja deterministisen mallin parhaat puolet. Onnistuessaan lähes-
tymistapa automatisoisi onnettomuuden analysoinnin hyvin pitkälle. Tällaisen järjestelyn
ylläpito on kuitenkin vaativaa ja tekniset ongelmatilanteet voivat kasvaa merkittävästi.

Itse näen parempana vaihtoehtona pitää nopea deterministinen malli erillään. Tällöin val-
miustilanteessa onnettomuuden alkuvaiheissa olisi hyödyllistä käyttää PRA-tuloksia ko-
konaiskuvan ja eri lähdetermien karkeaan arviointiin. Onnettomuuden edetessä determi-
nististä mallia olisi mahdollista käyttää todennäköisimpien ja suurimman riskin onnet-
tomuussekvenssien tarkempaan laskentaan. Tällöin onnettomuustilanteen analysoijalla on
aktiivinen rooli kokonaiskuvan hallinnassa ja tarkempien analyysien kohdentamisessa. Tu-
levaisuudessa potentiaalisia kehityskohteita ovat:
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• Valmiustyökalun kehitys ja PRA:n lisähyödyntäminen
• Nopea deterministinen mallinnusohjelma
• Laitosparametrien välitysohjelman kehitys
• FASTNET-ohjelmien käyttöönotto (EU:n Horizon 2020 -ohjelma)

Seuraavissa alaluvuissa on esitelty ehdotukset tarkemmin.

10.2.1 Valmiustyökalun kehitys ja PRA:n lisähyödyntäminen

Valmiustyökalu soveltuu nykyisessä muodossaan paremmin Olkiluodon laitoksille, kos-
ka niissä tason 2 PRA:n tulokset on esitetty sekvensseittäin, jolloin eri sekvenssejä on
enemmän. Loviisan PRA:ssa tulokset on esitetty onnettomuusluokkina, jolloin valmius-
työkalussa on paljon vähemmän valinnanvaraa. Lisäksi Olkiluodon laitoksille laskettiin
ensimmäistä kertaa lähdetermin aikakäyttäytyminen Cs-137 suhteen. Myös reaktorin pin-
nan käyttäytymiselle päivitettiin malli, jonka avulla veden riittävyyttä voidaan arvioida
yksinkertaisilla reunaehdoilla.

Loviisan osalta työkalun hyödyllisyys on pienempi. Alkutapahtuman valinnassa ei ole oh-
jausta ja tapahtumapuut ovat yksinkertaisempia. Loviisalle ei myöskään tehty erillistä
työkalua reaktorin pinnan arvioimiselle. Toisaalta Loviisalla on jo olemassa dynaaminen
SaTu-järjestelmä, joka soveltuu hyvin myös valmiuskäyttöön. Se ei ole kuitenkaan Sätei-
lyturvakeskuksella käytössä.

Työkaluun olisi teknisesti mahdollista lisätä käyttäjän valittavissa olevia arvoja tapahtu-
mapuussa. Tällöin PRA:ssa käytettävät todennäköisyysjakaumat eri ilmiöille olisi mahdol-
lista korvata käyttäjän valitsemalla arvolla. Tällainen mahdollisuus olisi kuitenkin järkevää
lisätä vain sellaisille parametreille, jotka käyttäjän on mahdollista arvioida tarkemmin kuin
todennäköisyysjakauman antama parametriarvo. Helposti toteutettavilla PRA:n muutok-
silla voitaisiin tehokkaasti parantaa tulosten käyttöarvoa valmiustilanteessa. Pidemmällä
aikavälillä voidaan tehdä suurempiakin muutoksia, jos ne koetaan hyödylliseksi.

Valmiustyökaluun voisi olla myös hyödyllistä tuoda tarkemmin esiin onnettomuussekvens-
seissä käytettyjä oletuksia ja arvoja. Tällaisia arvoja voisivat olla muun muassa jäähdyt-
teenmenetysonnettomuuksissa käytettyjen vuotojen koko, eri järjestelmien oletettu kapa-
siteetti ja erityisesti konservatiiviset oletukset laskennassa.

10.2.2 Nopea deterministinen mallinnusohjelma

Työssä kehitetty valmiustyökalu antaa asiantuntijalle valmiudet analysoida nopeasti ole-
tettujen onnettomuuksien todennäköisin kulku ja niihin liittyvät lähdetermit. Työkalu ei
itsessään kuitenkaan mallinna onnettomuustilannetta, jolloin joudutaan käyttämään en-
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nalta laskettuja tuloksia, jotka ovat staattisia.

Jos onnettomuutta halutaan analysoida mahdollisimman dynaamisesti ja laitosparamet-
reja maksimaalisesti hyödyntäen, olisi ihanteellisinta käyttää laitokselle tehtyjä MAAP-
malleja päästömallin runkona. Tällöin voitaisiin käyttää MAAP-ohjelmaan pohjautuvaa
MARS-työkalua, joka vastaanottaisi laitosparametrit suoraan laitoksilta reaaliajassa. Val-
miustilannetta varten ei olisi tarvetta laatia erikseen malleja, koska samat MAAP-mallit
olisivat käytössä. Tällainen järjestely vaatisi ainakin seuraavat jatkotoimenpiteet:

• MAAP-mallien kehittäminen soveltuvaksi myös lähdetermin laskentaan
• MARS-ohjelman säätö, testaus ja käyttöönotto
• Rajapinnan kehittäminen, jolla laitosparametrit saadaan laitoksilta MARSia ajavaan
tietokoneeseen

Tällä hetkellä MELCOR ei tarjoa samanlaista nopeaa työkalua kuin MAAP. ASTEC-
ohjelmaan on kuitenkin tulossa CESAM-projektin myötä myös nopea malli. Mallinnusoh-
jelmien kehittäminen vaatii suuret resurssit, joten on hyödyllistä pyrkiä käyttämään pääs-
tömallia, joka pohjautuu mahdollisimman paljon validoitujen ja valmiiksi tehtyjen mallien
varaan. Tällaisen toteutuksen suurimmat haasteet liittyisivät luultavasti mallien tekoon.
Mallien olisi oltava niin kattavia ja luotettavia, että niitä olisi nopea käyttää valmiusti-
lanteessa ilman simulaatioiden kaatumista. Lisäksi se vaatisi MARS-lisenssin hankinnan
ja mahdollisesti laitosparametrien välityslaitteistojen uudistamisen.

10.2.3 Laitosparametrien välitysohjelman kehitys

Välitysohjelmassa on valmiina kaikkien tärkeimpien laitosparametrien arvot. Ohjelmaan
olisi mahdollista sisällyttää erilaisia malleja, joilla esimerkiksi reaktorin pinta tai primääri-
piirin veden riittävyys olisi mahdollista ennustaa. Tällaisessa lähestymistavassa olisi mah-
dollista hyödyntää reaaliaikaisia parametriarvoja paljon tehokkaammin. Tällainen järjes-
tely on helpoimmin toteuttavissa uusille laitoksille, joille ei ole vielä asennettu laitteistoja.

10.2.4 FASTNET-työkalujen käyttöönotto

EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa on mukana FASTNET-projekti, jossa pyritään kehittä-
mään projektin yhteistyömaille yhtenäiset ohjelmat valmiuskäyttöön. Ohjelmina käyte-
tään muissa maissa käytössä olevia ohjelmia, joiden toimintavarmuus on jo testattu. Mui-
den maiden on kerättävä omista ydinvoimaloistaan oikeat parametrit, joita tarvitaan oh-
jelmien laskentamalleja varten. Ohjelmien toimivuus eri maissa riippuu merkittävästi siitä,
minkälaisille laitoksille alkuperäiset ohjelmat on tehty. Jos Säteilyturvakeskuksessa pää-
tetään ottaa uudet ohjelmat käyttöön, tulee ohjelmien antamia tuloksia testata mahdolli-
simman kattavasti ja verrata niitä PRA:n antamiin tuloksiin.



11 Yhteenveto

Ydinvoiman tärkeimmät turvallisuusperiaatteet ovat moninkertaiset vapautumisesteet ja
syvyyspuolustuksen tasot. Ydinvoiman turvallisuuden osoittamisessa käytetään determi-
nistisiä ja todennäköisyyspohjaisia analyysejä, joita pidetään ajan tasalla. Laitosten jär-
jestelmät on suunniteltu kestämään eri sisäisistä tai ulkoisista alkutapahtumista alkavia
onnettomuuksia. Moninkertaisista turvallisuusjärjestelmistä huolimatta nykyisissä Suo-
men ydinvoimalaitoksissa on vakavan onnettomuuden hallintaa varten järjestelmät, joilla
pyritään minimoimaan onnettomuuden ympäristöseuraukset. Tärkeimpiä vakavan onnet-
tomuuden hallintakeinoja ovat primääripiirin paineen alennus, sydänsulan pitkäaikainen
jäähdytys ja suojarakennuksen tiiveyden ja paineen hallinta.

Tämän työn keskipisteenä oli radioaktiivisen päästön ennustamisen kehittäminen Säteily-
turvakeskuksessa. Suuri radioaktiivinen päästö voi syntyä vain, jos laitoksen reaktoritur-
vallisuus vaarantuu. Reaktorin tuottama jälkilämpö on poistettava reaktorista, jotta reak-
tori ei paljastuisi. Jos reaktorin jäähdytys menetetään, radioaktiivinen päästö reaktorista
alkaa pienellä aikaviiveellä sydämen paljastumisen jälkeen. Zirkoniumin oksidoituminen
nopeuttaa lämmöntuottoa entisestään. Suojarakennuksen eheys varmistetaan poistamal-
la jälkilämpö lopulliseen lämpönieluun. Suojarakennuksen tiiveyttä uhkaavat jälkilämmön
aiheuttaman ylipaineistumisen lisäksi muun muassa mahdolliset höyryräjähdykset tai sy-
dänsulan aiheuttamat vauriot. Jodin ja aerosolien käyttäytyminen ja pidättyminen suoja-
rakennuksessa vaikuttaa merkittävästi mahdolliseen päästöön.

Valmiustilanteessa on tärkeää pystyä arvioimaan sydämen jäähdytettävyyden riittävyys ja
mahdollisen lähdetermin suuruus ja ajoitus. Tällaisia tilanteita varten on kehitetty erilaisia
ohjelmia, joiden avulla laitoksen tilaa on mahdollista pyrkiä ennustamaan. Ohjelmat voi-
vat olla joko dynaamisia, jolloin niillä lasketaan onnettomuustilannetta valmiustilanteen
aikana tai staattisia, jolloin ne hyödyntävät aikaisemmin laskettuja onnettomuustilantei-
ta. Ohjelmien syöttötietoina käytetään laitoksilta saatavia parametreja, jotka päivittyvät
reaaliajassa. Osa ohjelmista hyödyntää parametritietoja automaattisesti ja osassa tiedot
on syötettävä manuaalisesti.

Integraaliohjelmilla vakava onnettomuus voidaan mallintaa ottamalla huomioon sen aika-
na tapahtuvat muutokset reunaehdoissa. Mallinnuksessa käytetään kuitenkin yksinkertais-
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tuksia, jotta mallin suoritusaika ei olisi liian pitkä. Aritmeettisilla lähdetermien laskenta-
algoritmeilla voidaan laskea tuhansia lähdetermejä, jolloin lähdetermeille voidaan tehdä
myös epävarmuustarkastelu. Valmiustilanteessa on mahdollista hyödyntää jo valmiiksi las-
kettuja lähdetermejä, mikä on yksinkertainen ja varmatoiminen keino hyödyntää suuri
määrä eri lähdetermejä valmiustilanteessa. Tarkempia tuloksia voidaan kuitenkin saavut-
taa käyttämällä nopeaa determinististä ohjelmaa, joka mallintaa onnettomuuden realisti-
silla syöttötiedoilla onnettomuuden aikana.

Tässä työssä kehitettiin Säteilyturvakeskukselle Excelin VBA-ohjelmoinnin avulla työkalu,
johon on tallennettu laitosten PRA-analyysit onnettomuuden ennustamista varten. Työ-
kalun avulla vakavien onnettomuuksien kulkua on mahdollista seurata tason 2 PRA:n
mukaisesti ja samalla arvioida miten onnettomuustilanne kehittyy. Työkalun tärkeim-
piä ominaisuuksia ovat valittujen onnettomuussekvenssien järjestäminen (todennäköisyys,
päästön suuruus ja riski) ja tulosten visualisointi. Ohjelman käyttöliittymästä pyrittiin
tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä ja ohjelman päivittämisestä pyrittiin
tekemään nopea toimenpide.

Työkalun käyttöä pyrittiin simuloimaan aikaisempien valmiusharjoitusten avulla. Työka-
lun luontainen staattisuus tuli esille tilanteissa, joissa onnettomuus ei edennyt PRA:n ra-
kenteen mukaisesti. PRA-tuloksia on kuitenkin mahdollista soveltaa ottamalla huomioon
onnettomuudessa tapahtuvat viiveet PRA:han nähden. Työkalulla ei voi myöskään dy-
naamisesti arvioida päästöä suojarakennuksesta, vaikka tiedetään suojarakennuksen läh-
determi ja suojarakennuksen vuotokoko. Säteilyturvakeskuksella on kuitenkin käytössä
yksinkertaiset laskentamallit lähdetermin arvioimiseksi suojarakennuksen vuodon tai sä-
teilymittareiden lukemien avulla. Tulevaisuudessa tarkempia tuloksia on mahdollista saa-
vuttaa, jos Säteilyturvakeskuksessa otetaan käyttöön nopea deterministinen päästömalli.

Radioaktiivisen päästön ennustaminen on haastavaa ja siihen liittyy lukuisia mallinnuk-
sesta ja ilmiöiden satunnaisuudesta johtuvia epävarmuuksia. Tilanteen kehittymisen ar-
vioimiseen voidaan kuitenkin käyttää aikaisempia analyyseja tai valmiuskäyttöön tarkoi-
tettuja ohjelmia. Jos onnettomuus etenee tietyillä reunaehdoilla, tilanteen ennustaminen
on mahdollista tarkasti. Yllättäviin reunaehtojen muutoksiin voidaan varautua etukäteen
ottamalla huomioon niiden mahdollisuus ja arvioimalla niiden vaikutus lähdetermiin.

Työn avulla kehitettiin Säteilyturvakeskuksen valmiutta ennustaa radioaktiivinen päästö.
Lisäksi löydettiin keinoja parantaa valmiutta tulevaisuudessa entisestään. Tulevien val-
miusharjoitusten jälkeen uutta valmiustyökalua voidaan kehittää palautteen perusteella
paremmaksi. Radioaktiivisen päästön ennustamisen onnistuminen nojaa edelleen vahvas-
ti valmiusorganisaation asiantuntemukseen. Ennustamisen tarkkuutta voidaan kuitenkin
merkittävästi parantaa hyvillä ohjelmilla tai valmiiksi lasketuilla tuloksilla, jotka ovat hel-
posti ja nopeasti saatavilla valmiustilanteen aikana.
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A Valmiustyökalun päänäkymä

Kuvissa A.1 ja A.2 on esitetty uuden valmiustyökalun käyttöliittymä Olkiluodolle ja Lo-
viisalle.
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Kuva A.1: Valmiustyökalun päänäkymä, Olkiluoto.
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Kuva A.2: Valmiustyökalun päänäkymä, Loviisa.



B Todennäköisyyspohjaiset analyysit (PRA)

Seuraavissa kappaleissa on esitetty työssä käsiteltyjen laitosten yksinkertaistettu kuvaus
todennäköisyyspohjaisista analyyseistä ja PRA:n rakenteesta.

B.1 Olkiluoto 1 & 2

TVO sai valmiiksi ensimmäisen tason 1 PRA-mallin vuonna 1989. Vuoteen 1998 mennessä
saatiin valmiiksi myös tason 2 PRA ja tasoon 1 oli lisätty muun muassa eri ulkoiset alku-
tapahtumat ja seisokin aikaiset analyysit. Tällä hetkellä PRA:ta päivitetään juoksevasti
(Living-PRA). [98]

FinPSA ja SPSA

FinPSA on Suomessa kehitetty riskinlaskentaohjelmisto, jota käytetään tason 1 PRA-
laskentaan ja jatkossa myös tason 2 laskentaan. Analyysin tuloksena voidaan laskea sy-
dänvauriotaajuus (Core Damage Frequency, CDF), joka kuvaa sydänvaurion odotusarvoa
aikayksikköä kohden [99]. Lisäksi voidaan laskea ehdollinen sydänvauriotodennäköisyys
(Conditional Core Damage Probability, CCDP), jonka avulla voidaan arvioida sydänvau-
riotaajuus eri alkutapahtumien seurauksena [99].

Minimikatkosjoukko on pienin alkutapahtuman ja eri toimintojen yhdistelmä, joka johtaa
sydänvaurioon [15]. FinPSA laskee sydänvauriotaajuuden minimikatkaisujoukkojen avul-
la. FinPSA:n tason 1 minimikatkaisujoukot liitetään tason 2 SPSA-ohjelmaan liityntä-
puiden avulla. Tällöin jokainen tason 1 sekvenssi liitetään sopivaan tason 2 vauriotilaan.
Liitynnässä määritellään muun muassa suojarakennukseen liittyviä toimintoja, jotka eivät
tasossa 1 vaikuta sydänvaurion tapahtumiseen. [52]

SPSA:ta käytetään tason 2 PRA-analyysien laskentaan. Ohjelmalla voidaan kuvata kausa-
liteetti ja aikariippuvuudet dynaamisesti, joten se soveltuu hyvin monimutkaisiin tason
2 analyyseihin. Ohjelman avulla pystytään kuvaamaan onnettomuuden kulkua tason 2
onnettomuussekvensseissä. Onnettomuuden kulussa tärkeää on mallintaa fissiotuotteiden
kulku ja pidättyminen suojarakennuksessa (kuva B.1). [52]
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Kuva B.1: Tason 1 ja 2 PRA-mallin rajapinta. [52]

Alkutapahtumat tason 1 PRA:ssa

Tason 1 PRA:ssa on esitetty Olkiluodolle alkutapahtumat, jotka voivat johtaa sydämen
vaurioitumiseen. Alla on esitelty tehoajoon liittyvät alkutapahtumat.[100]

Sisäisten alkutapahtumien tapahtumapuut (INT)

INT-A0 Iso LOCA
INT-S1 Keskisuuri LOCA
INT-S2 Pieni LOCA
INT-T3 314 venttiili jää auki
INT-R0 Reaktoritankin murtuma
INT-Y0 Suuri suojarakennuksen ulkopuolinen vuoto
INT-Y1 Keskisuuri suojarakennuksen ulkopuolinen vuoto
INT-Y2 Pieni suojarakennuksen ulkopuolinen vuoto
INT-TE Ulkoisen verkon menetys
INT-TF Pääsyöttöveden ja lauhduttimen menetys
INT-TT Lauhduttimen menetys

Ulkoiset alkutapahtumat tehoajolla (EXT)

EXT-TE Ulkoisen verkon menetys
EXT-TF Pääsyöttöveden ja lauhduttimen menetys
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Laitosvauriotilat tason 2 PRA:ssa

Tason 1 PRA-analyysien onnettomuusketjuista on koostettu 12 laitoksen vauriotilaa (Plant
Damage State, PDS), jotka antavat lähtökohdan tason 2 analyyseille. [101]

CBP Suojarakennus on ohitettuna ennen sydänvauriota (vain matalan tehotason tapah-
tumaketjuja)

RCO Reaktiivisuuden hallinta on täydellisesti menetetty. Reaktorin sammutus epäonnis-
tuu sekä säätösauvoilla että booraamalla.

ROP Hyvin aikainen reaktorin ylipaineistuminen estää sydämen jäähdytyksen.
COP Hyvin aikainen suojarakennuksen ylipaineistuminen rikkoo jäähdytysputket ja es-

tää sydämen jäähdytyksen.
HPL Sydän alkaa sulaa aikaisin jäähdytteen menetyksen jälkeen korkeassa paineessa.
HPT Sydän alkaa sulaa aikaisin transientin jälkeen korkeassa paineessa.
LPL Sydän alkaa sulaa aikaisin jäähdytteen menetyksen jälkeen matalassa paineessa.
LPT Sydän alkaa sulaa aikaisin transientin jälkeen matalassa paineessa.
RHL Sydän alkaa sulaa jäähdytteen menetyksen jälkeen, koska jälkilämmön siirto me-

netetään tai apusyöttöveden lisävesi loppuu.
RHT Sydän alkaa sulaa transientin jälkeen, koska jälkilämmön siirto menetetään.
VEN/VLL Onnistunut hyvin myöhäinen suojarakennuksen paineenalennus ilman sydän-

vauriota (VEN) tai suojarakennuksen hyvin myöhäinen rikkoutuminen, joka johtaa
hyvin myöhäiseen sydänvaurioon (VLL).

FCF Polttoaineenvaihtoseisokin aikana reaktoripaineastian kannen putoamisen aiheutta-
ma polttoaineen (mekaaninen) suojakuorivaurio.

Päästöluokat tason 2 PRA:ssa

Tason 2 PSA-analyyseissä onnettomuusketjut on ryhmitelty päästöluokkiin. Luokittelu-
kriteerejä ovat suojarakennuksen rikkoutumisajankohta, painesäiliön rikkoutuminen, alem-
man kuivatilan tulvitus, päästöajankohta sekä happipitoisuus. Päästöluokissa merkittäviä
parametreja ovat päästön ajankohta, suuruus, todennäköisyys ja kesto. Tässä työssä ke-
hitetyssä työkalussa ei käytetä päästöluokkia vaan erillisiä onnettomuusketjuja, jolloin
lähdetermien määrä on suurempi ja hieman tarkempi. Päästöluokkien esittely antaa kui-
tenkin hyvän kuvan erilaisista vakavien onnettomuuksien tyypeistä. Alla päästöluokat on
jaettu kolmeen ryhmään päästön suuruuden perusteella.

Päästöluokat, joissa päästö on alle raja-arvon. [101]

NO_CM Ei sydänvauriota.
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INTACT Suojarakennuksen tiiveys säilyy.
L_VENT_W Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu joi-

takin tunteja paineastian hajoamisen jälkeen suodatettuna märkätilasta.
E_VENT_W Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu alku-

tapahtuman yhteydessä tai joitakin tunteja sen jälkeen suodatettuna märkätilasta.
DOME Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu suojaraken-

nuksen kupolin tiivisteen pettäessä reaktorialtaan ja reaktorihallin kautta ulos.
VE_NV_O2 Ylempi kuivatila pettää hyvin aikaisin vetypalon takia inertoimattomassa

suojarakennuksessa, mutta paineastian hajoamista ei tapahdu.
FCF_LE Suojakuorivaurioita, joiden seurauksena osa jalokaasuista pääsee ympäristöön.

Päästöluokat, joissa päästö on hieman alle tai yli raja-arvon [101]

VL_CF Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja suojarakennus murtuu – kes-
tettyään yli 10 tuntia – pääosin epäonnistuneen suojarakennuksen paineenalennuksen
takia.

L_VENT_U Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu joita-
kin tunteja paineastian hajoamisen jälkeen suodatettuna ylemmästä kuivatilasta.

NVB Reaktoripaineastia ei sula puhki.

Päästöluokat, joissa päästö on selvästi yli raja-arvon [101]

REFUEL Sydämen vaurioituminen polttoaineenvaihtoseisokin aikana, jolloin suojara-
kennus on avoin, ja päästö tapahtuu suoraan ympäristöön.

VE_UD Hyvin aikainen ylemmän kuivatilan kautta tapahtuva päästö reaktorirakennuk-
seen.

VE_VB_O2 Ylempi kuivatila hajoaa ennen paineastian puhkeamista inertoimattomas-
sa suojarakennuksessa.

E_VB_O2 Ylempi kuivatila hajoaa pian paineastian puhkeamisen jälkeen inertoimat-
tomassa kuivatilassa.

VE_CBP Erittäin aikainen suojarakennuksen ohitus esim. järjestelmän 361 vuodon
kautta.

E_NFL Paineastia sulaa puhki, mutta alakuivatilan tulvitus epäonnistuu. Alakuivatilan
oven tiivisteet sulavat ja dekontaminoimaton päästö tapahtuu suoraan reaktorira-
kennukseen ja sieltä edelleen ympäristöön.

E_CF Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja suojarakennus murtuu – kes-
tettyään 0...10 tuntia. Aikaisen murtumisen syinä voivat olla höyryräjähdys tai suo-
jarakennuksen ylipaineistuminen lauhtumattomien kaasujen ja höyryn yhteisvaiku-
tuksesta.
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L_CF Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja suojarakennus murtuu – kestet-
tyään 1...10 tuntia – pääosin epäonnistuneen suojarakennuksen paineenalennuksen
takia.

E_VENT_U Paineastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu al-
kutapahtuman yhteydessä tai joitakin tunteja sen jälkeen suodatettuna ylemmästä
kuivatilasta.

VE_LD_FL Suojarakennus tulvitetaan, mutta alempi kuivatila hajoaa hyvin aikaisin
ja päästö pääsee sitä kautta suojarakennukseen.

B.2 Loviisa 1 & 2

Loviisan tason 1 PRA sisäisten alkutapahtumien osalta valmistui vuonna 1989. Tason 2
PRA valmistui 1990-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen analyysejä on täydennetty vuosit-
tain. [53]

RiskSpectrum

Loviisan laitosten PRA-analyysit lasketaan RiskSpectrum PSA -ohjelmalla. Ohjelmalla
muodostetaan minimikatkaisujoukot, joiden katkaisuraja on käyttäjän määriteltävissä.
Ohjelmalla on myös mahdollista poistaa epärealistiset perustapahtumayhdistelmät jälki-
käsittelyllä.

Lähdetermitilat

Lähdetermilaskennassa laitosvakiotilat on jaettu kolmeen lähdetermitilaan, joiden välillä
merkittävin ero on jälkilämpötehossa [53]. Tällä hetkellä valmiustyökalu käyttää vain tilaa
P.

Lähdetermitila P vastaa tehokäyttöä, jälkilämpöteho alkutapahtuman ajanhetkellä mää-
räytyy tehokäytön mukaan (alasajo alkutapahtumasta) ja fissiotuoteinventaari sydämessä
vastaa pahinta tilannetta, eli täyden tehon jakson lopun tilannetta. [53]

Lähdetermitila KLV (kylmä- ja latausseisokki, vanha sydän) kattaa kylmäseisokin va-
kiotilat F ja G sekä latausseisokin vakiotilat H ja I. Tarkoitus on kuvata tiloja, joissa
reaktorissa on vanha sydän, eli tiloja ennen polttoaineen vaihtolatausta. Vaihtolatausta
kuvaava vakiotila I kuuluu tähän luokkaan. Lähdetermitilaan kuuluvassa vakiotilassa F
primääripiiri on tiivis ja paineistettavissa. [53]

Lähdetermitila KLU (kylmä- ja latausseisokki, uusi sydän) kattaa latausseisokin vakio-
tilan J ja kylmäseisokin vakiotilat K ja L. Tähän luokkaan kuuluvat tilat, joissa vaihtola-
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taus on tehty, eli reaktorissa on uusi sydän. Jälkilämpötehona käytetään jälkilämpötehoa
tilan J alussa. Piirin oletetaan olevan auki. [53]

Sydänvaurioketjut tason 2 PRA:ssa

Tason 1 PRA:n tapahtumaketjut voidaan tason 2 käsittelyn kannalta ryhmittää sydän-
vaurioketjuiksi (core melt bin, CMB). Sydänvaurioketjuja varten tarvitaan tieto alkuta-
pahtuman tyypistä, hätäjäähdytysjärjestelmien tilasta (vikaantumistapa) ja primääripiirin
vuodon koko. Ketjut on ryhmitelty suojarakennusketjuihin, ohitusketjuihin ja X-ketjuihin,
joissa käytetään poikkeavaa sydänvaurioketjun määrittelyä. [53]

Suojarakennusketjut [53]

NCR Syklaava paineistimen varoventtiili, sekundääripiirin lämmönsiirto epäonnistuu
NII Pieni-keskisuuri LOCA (SMLOCA), injektiovika
NLI Iso LOCA (LLOCA), injektiovika
NME Keskisuuri LOCA (MLOCA), aikainen jälleenkiertovika
NMI Keskisuuri LOCA (MLOCA), injektiovika
NSE Pieni LOCA (SLOCA), aikainen jälleenkiertovika
NSI Pieni LOCA (SLOCA), injektiovika
NTE Hyvin pieni LOCA (XSLOCA), aikainen jälleenkiertovika
NTI Hyvin pieni LOCA (XSLOCA), injektiovika
NXL LOCA (kaikki vuotokoot), myöhäinen jälleenkiertovika
NXS LOCA (kaikki vuotokoot), sumppiveden loukkuuntuminen
NBI Avoimen reaktorin kiehumisen kompensoinnin epäonnistuminen, jäähdytys ja/tai

vedensyöttö reaktoriin epäonnistuu
NBL Avoimen reaktorin kiehuttaminen epäonnistuu pitkällä aikavälillä (2-3 vrk), veden

syöttö reaktoriin onnistunut
NIE Pieni-keskisuuri LOCA (SMLOCA), aikainen jälleenkiertovika
NLE Iso LOCA (LLOCA), aikainen jälleenkiertovika
NSR Vuoto seisokkivaroventtiilin tai pääkiertopumpun tiivisteiden kautta, sekundääri-

piirin lämmönsiirto epäonnistuu seisokkitilanteissa
NXE Keskisuuri LOCA seisokissa (LEAK), lisäveden syöttö TH:lla onnistuu, sumppi-

kierto ei
NXI Keskisuuri LOCA seisokissa (LEAK / DRAIN), lisäveden syöttö epäonnistuu

Ohitusketjut [53]

BLR Suuri vuoto pääkiertopumpputilaan (LRLOCA)
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BLS LOCA (kaikki vuotokoot), sumppilinjan murtuma
BLT LOCA (kaikki vuotokoot), niin kutsuttu TH-reswitch (sumppiveden menetys)
BLU Ylätilan LOCA (UCLOCA)
BMI Usean höyrystintuubin katko, kollektorikannen murtuma (MSGTR, LSGTR), in-

jektiovika
BML Usean höyrystintuubin katko, kollektorikannen murtuma (MSGTR, LSGTR), myö-

häinen vika
BSA Höyrystimen tuubikatko (SGTR), myöhäinen vika, höyrystimet käytettävissä
BSB Pieni vuoto apujärjestelmien kautta (SVLOCA) kellariin
BSI Höyrystimen tuubikatko (SGTR), injektiovika
BTB Hyvin pieni vuoto apujärjestelmien kautta (XSVLOCA) kellariin
BVA Vuoto apujärjestelmien kautta (VLOCA) apurakennukseen
BVB Vuoto apujärjestelmien kautta (VLOCA) kellariin, TC-YD vuoto
BSU Höyrystimen tuubikatko (SGTR), myöhäinen vika, höyrystimet eivät käytettävissä

X-ketjut [53]

XAT ATWS
XLD Tasasähkön menetys (LDCP)
XLG Korkeaenerginen salama
XLR Intsrumentointihuoneiden ilmanvaihdon menetys (LIRV)
XND Suuri tuulennopeus (> 45 m/s)
XRE Reaktiivisuuden kasvu
XSL Korkea merivesi (merivesi yli +3 m)
XTS Paineistettu lämpöshokki (Pressurized thermal shock, PTS)
XDR Raskaan taakan pudotus (DROP)

Onnettomuusluokat tason 2 PRA:ssa

Suojarakennusketjujen onnettomuusluokkia on yhteensä 19. Ne on esitelty alla. [53]

XAPC XAPC on onnettomuusluokka, jota käytetään kuvaamaan epäonnistumista niiden
X-ketjujen yhteydessä, joita ei lasketa suojarakennuksen tapahtumapuulaskennassa.

APC18 Onnettomuusluokka APC18 on suojarakennuksen eristyksen täydellistä epäon-
nistumista kuvaava onnettomuusluokka. Suojarakennuksen suurten aukkojen tai il-
mastointilinjojen sulkeminen tai eristys epäonnistuu siten, että suojarakennuksesta
on suora ilmakehäyhteys ympäristöön.

APC17 APC17 on korkeapaineketju. Tämä tarkoittaa, että sydämen sulaminen etenee
korkeassa paineessa primääripiirin paineenalennustoiminnon epäonnistuttua tran-
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sienteissa tai pienissä LOCA-tapauksissa. Suurissa primäärivuodoissa tai paineas-
tian kannen ollessa avoinna tähän haaraan ei siis voida päätyä.

APC16 Onnettomuusluokan APC16 tapauksessa vedynhallintastrategia epäonnistuu, kun
jäälauhduttimien ovia ei saada auki. Tämän seurauksena vetypitoisuudet nousevat
vaarallisen korkeiksi ja oletetaan, että suojarakennus hajoaa laajassa ylätilan vety-
palossa.

APC15 Onnettomuusluokassa APC15 vedynhallinta epäonnistuu. Jäälauhduttimen ovet
on saatu auki, mutta vedynhallinta epäonnistuu vedynhallintaan tarkoitettujen jär-
jestelmien epäkäytettävyyden tai vetypalotapahtumiin liittyvän ilmiöepävarmuuden
takia.

APC14 APC14:ssa suojarakennus hajoaa paineastian sisäisen höyryräjähdyksen aiheut-
taman paineastian vaurioitumisen seurauksena. Oletetaan, että paineastiasta syntyy
suuri vuoto ylätilaan, mistä aiheutuu nopea paineen nousu suojarakennuksessa ja
suojarakennuksen vaurioituminen.

APC13 APC13 on matalapaineinen paineastian hajoamisketju (kysymys RETEN), jos-
sa paineastian ulkopuolisen jäähdytyksen epäonnistuminen johtaa paineastian ja si-
ten reaktorikuopan (suojarakennuksen) rikkoutumiseen. Reaktorikuopan oletetaan
hajoavan paineastian ulkopuolisten niin kutsuttujen ex-vessel-ilmiöiden vuoksi. Pai-
neastian hajotessa suojarakennuksen eheyttä uhkaisivat esim. paineastian ulkopuo-
linen höyryräjähdys, DCH tai MCCI-ilmiöt.

APC12 – APC09 APC12, APC11, APC10 ja APC09 ovat hitaan ylipaineistumisen ai-
heuttamia suojarakennuksen myöhäisiä vaurioitumisia, koska suojarakennuksen ul-
kopuolinen ruiskutus ei ole käytettävissä.

APC08 – APC05 Onnettomuusluokat APC08, APC07, APC06 ja APC05 ovat eristys-
vikoja, joissa painesuojakuoren läpäisevän prosessijärjestelmän eristys on epäonnis-
tunut onnettomuuden alkuvaiheessa. Eristämättä jääneen läpiviennin vuotopinta-ala
on niin suuri, että suojarakennuksen kyky pidättää fissiotuotteita sisällään (tai pri-
määripiirissä) on selvästi heikentynyt. Suojarakennuksen vuotokoko ei kuitenkaan
ole niin suuri, että se vaikuttaisi suojarakennuksen painekäyttäytymiseen. Eristys-
vian tapauksessa vuoto esiintyy jo ennen kuin fissiotuotteita vapautuu reaktorin
sydämestä.

APC04 – APC03 APC04 ja APC03 ovat suurilta eristysvioilta ja aikaisilta suojaraken-
nusvaurioilta välttyviä tapauksia, joissa suojarakennus kuitenkin vuotaa suunnitte-
luvuotoa enemmän.

APC02 – APC01 APC02 ja APC01 ovat onnistumistapauksia, joissa suojarakennus py-
syy vakavassa onnettomuudessa ehjänä. Suojarakennuksesta on vain suunnitteluvuo-
don kokoinen vuoto suojarakennuksen ulkopuolelle. Onnettomuusluokassa APC02
TQ-ruiskutus ei ole käytettävissä fissiotuotteiden pesuun. Luokassa APC01 ruisku-
tus on käytettävissä.



C MELCORin moduulit

Alla on lyhyt kuvaus MELCORin eri moduuleista. Sekä TVO että Fortum ovat käyttäneet
MELCORia onnettomuussekvenssien laskennassa.

Burn (Combustion) of Gases (BUR)

Paketti vertailee kontrollitilavuuksien tilaa ja mallintaa räjähdykset ja palamiset, jos nii-
den ehto täyttyy. Paketti laskee lisäksi palamisen täydellisyyden ja liekin nopeuden.

Core-concrete Interactions (CAV)

Sydänsulan ja betonin väliset vuorovaikutukset. Ilmiöitä ovat muun muassa lämmönsiirto,
betonin ablaatio, muodonmuutokset ja kaasun muodostuminen.

Control Functions (CF)

Käyttäjän määrittämät laskentaan vaikuttavat funktiot. Esimerkkinä venttiilien tilan mää-
rittäminen tai uusien muuttujien määrittäminen.

Condenser (CND)

Höyryn lauhtuminen lauhdutusaltaassa.

Core Behavior (COR)

Mallintaa polttoaineen ja reaktorisydämen alaosien käyttäytymistä. Ilmiöitä ovat muun
muassa kuumentuminen, virtaustukkeumat, sydämen geometrianmuutokset ja vapautu-
minen suojarakennukseen.

Control Volume Hydrodynamics (CVH) ja Flow Paths (FL)

Mallintavat massa- ja energiataseet kontrollitilavuuksien välillä.

Control Volume Thermodynamics (CVT)

Laskee kontrollitilavuuksien termodynaamisen tilan paketille CVH.

Decay Heat (DCH)

Jälkilämmön laskenta muita paketteja varten.
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Equation of State (EOS)

Pakettien CVT, H2O ja NCG ryhmä.

Engineered Safety Features (ESF)

Jos turvallisuusjärjestelmien mallintaminen ei onnistu pakettien CVH, FL, HS ja CF avul-
la, käytetään tätä pakettia (esimerkiksi tuulettimet).

Fuel Dispersal Interactions (FDI)

Mallintaa sydäntä reaktoripainesäiliön ulkopuolella. Tärkeimmät ilmiöt ovat uudelleenjär-
jestyminen, lämmönsiirto ja oksidoituminen.

Water Properties (H2O)

Laskee veden ominaisuudet käyttäen Keenan ja Keysin tilayhtälöä.

Heat Structures (HS)

Mallintaa lämmön vaikutukset rakennelmien, altaiden ja ilman välillä. Sisältää mallit joh-
tumiselle, konvektiolle ja säteilylle.

Material Properties (MP)

Fysikaaliset ominaisuudet muille kuin vedelle ja lauhtumattomille kaasuille.

NonCondensible Gas Equation of State (NCG)

Laskee lauhtumattomien kaasujen ominaisuudet.

Passive Autocatalytic Hydrogen Recombiner (PAR)

Vetykombinaattoreiden mallintaminen.

Radionuclide Behavior (RN)

Mallintaa radioaktiiviset vapautumiset, aerosolien ja fissiotuotteiden käyttäytymisen sekä
aineiden kulkeutumisen ja pidättymisen.

Sprays (SPR)

Mallintaa massa- ja lämmönsiirrot ruiskutusveden ja kontrollitilavuuksien välillä.

Transfer Process (TP)

Kontrolloi sydämen pirstaleiden ja niihin liittyvien radioaktiivisten aineiden siirtymistä
eri pakettien välillä.
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