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Phenomena that describe severe reactor accidents have been studied from the 1980s and
are many of them are still studied. These phenomena are related to the melting of the reac-
tor core and to the reactions of materials with water and steam inside the pressure vessel. It
is important to understand and model these phenomena in nuclear power plants. By doing
this it can be verified that the installed safety features are enough to mitigate the effects of
severe reactor accidents.

The operating license of power plant units Olkiluoto 1 and 2 is being renewed before 2018.
This renewal project requires analyses in which the consequences of severe reactor acci-
dents are estimated. From 1994 Teollisuuden Voima Oyj has used MELCOR-program for
these analyses. The versions of the used program have changed over the years but the latest
to be used has been 1.8.6. This version will be good enough to be used in the operating
license renewal project.

MELCOR-version 1.8.6 won't be updated anymore because a newer version 2.1 has been
released. Because of this, switching to this newer version will be a necessity in the future.
The version 2.1 uses a different source code type than the version 1.8.6. For this reason the
old plant models for Olkiluoto 1 and 2 can't be used in the new MELCOR-version without
a conversion of the models. Features of the MELCOR-version 2.1 and the requirements for
the conversion of the plant models are presented in this thesis. To define these require-
ments, simulations are done with different plant models in both of the MELCOR-versions.
By comparing the results from these simulations it is to be determined what defects the
models include after the conversion and what kind of further actions are required to make
the old plant models work in MELCOR-version 2.1.
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1 JOHDANTO

Ydinvoimalaitosten turvallisuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on estää radioaktiivis-

ten aineiden vapautuminen ympäristöön. Ydinvoimalaitostoiminnassa syntyvästä radioak-

tiivisesta aineesta pääosa on sitoutuneena polttoaineeseen fissiotuotteiden muodossa ja

pieni osa muodostuu neutronisäteilyn vaikutuksesta jäähdytteeseen. Radioaktiivisten ainei-

den ympäristöön vapautumisen tiellä on kuitenkin useita sisäkkäisiä vapautumisesteitä,

joita nykyaikaisten kevytvesilaitosten tapauksessa on neljä.

Ensimmäinen vapautumisesteistä on uraanidioksidi-polttoaine itse, joka pidättää suurim-

man osan fissiotuotteista omassa rakenteessaan. Polttoainetta ympäröivä suojakuori toimii

toisena esteenä, ja pidättää kaasumaisetkin fissiotuotteet polttoainerakenteessa. Kolmannen

esteen muodostaa reaktoripaineastia ja siihen liittyvä jäähdytteen kiertopiiri. Neljäs este on

jäähdytepiiriä ympäröivä suojarakennus. Fissiotuotteita voi vapautua ympäristöön ainoas-

taan kolmen uloimman esteen pettäessä. Tällöinkin polttoainerakenteeseen sitoutuneet

kiinteät fissiotuotteet vaativat vapautuakseen vielä polttoaineen osittaisen tai kokonaan

sulamisen.

Vakavasta reaktorionnettomuudesta puhutaan, kun polttoaineessa tapahtuu suuria vaurioita

ja se menettää alkuperäisen rakenteensa. Tämä voi tapahtua myös ilman huomattavaa ra-

dioaktiivisten aineiden vapautumista ympäristöön. Vakavia reaktorionnettomuuksia, säh-

köntuotantoon tarkoitetuissa, ydinvoimalaitoksissa on tämän työn kirjoittamisaikaan men-

nessä tapahtunut neljä. Nämä ovat Tshekkoslovakiassa A-1 reaktorin osittainen sydämen

sulaminen vuonna 1977, Yhdysvalloissa Three Mile Island 2-reaktorin onnettomuus 1979,

Neuvostoliitossa Tshernobylin onnettomuus 1986 ja viimeisimpänä Fukushiman laitosyk-

siköiden 1-4 onnettomuudet Japanissa vuonna 2011. Kaikissa näissä yhden tai useamman

laitosyksikön reaktorisydämen jäähdytys on häiriintynyt niin pahasti, että osa tai kaikki

polttoaineesta on päässyt sulamaan.

TMI-2 (Three Mile Island) onnettomuuden jälkeen, 70-luvun lopulta lähtien on tehty huo-

mattavan paljon tutkimusta vakaviin reaktorionnettomuuksiin liittyen. Näiden seurauksena

säädökset ovat tiukentuneet ja muun muassa Suomessa vakaviin reaktorionnettomuuksiin
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on varauduttava sekä uusilla että vanhoilla laitoksilla. Uusilla ja kehittyneemmillä järjes-

telmillä voidaan todentaa sydämen sulamisriskin ja suuren päästön todennäköisyyden ole-

van erittäin alhainen. Historia on kuitenkin osoittanut, että onnettomuuksia voi sattua vaik-

ka erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin olisikin varauduttu. Tästä syystä on edelleen tärkeää

tutkia ydinvoimalaitosten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa sekä mahdolliseen vakavaan

reaktorionnettomuuteen johtavia tapahtumaketjuja.

Tutkimuksiin nojaten on voitu rakentaa onnettomuustapahtumia mallintavia ohjelmistoja,

joista tässä lopputyössä käytetään Sandian kansallisen laboratorion (SNL) vuodesta 1982

asti kehittämää MELCOR-ohjelmistoa. MELCOR:lla voidaan mallintaa termohydraulisia

ilmiöitä, sydämen ja sydänsulan käyttäytymistä sekä radionuklidien vapautumista ja kul-

keutumista vakavassa reaktorionnettomuudessa. Vakavien onnettomuuksien mallintami-

seen on luotu useita eri ohjelmia, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri tyyppiin. Koko

laitoksen mallintamiseen käytetään integraalisia ohjelmia, joihin kuuluu myös MELCOR.

Mekanistiset ohjelmat, kuten SCDAP/RELAP5, ovat tarkempia ja vaativat enemmän las-

kentatehoa. Näitä käytetään tyypillisesti laitosten osakokonaisuuksien tai yksittäisten jär-

jestelmien tarkempaan mallintamiseen. Kolmanteen tyyppiin sisältyvät ohjelmat, joiden

tavoitteena on simuloida erittäin tarkasti yksittäisiä ilmiöitä.

Ydinturvallisuuden säädökset tähtäävät erityisesti radioaktiivisen päästön estämiseen, ja

nykyaikaisten laitosten halutaan hallitsevan myös reaktorisydämen sulamistapahtumat.

Tämä ajatus huomioiden, ydinturvallisuuden suunnittelussa pyritään myös takaamaan lai-

tosten toiminta mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen. Sekä turvallisuutta että taloudelli-

suutta ajatellen on tärkeää kehittää laitoksia kuvaavia malleja sekä ottaa käyttöön kehit-

tyneempiä versioita mallinnusohjelmista. Näin saadaan tarkempi ja luotettavampi koko-

naiskuva onnettomuustapahtumista.

1.1 Työn taustat
Vakavien reaktorionnettomuuksien mallintamiseen on Teollisuuden Voima Oyj:llä (TVO)

käytetty MELCOR-ohjelmistoa jo vuodesta 1994 lähtien, ja ohjelmiston versio 1.8.6 on

otettu käyttöön vuonna 2007. Ohjelmaa on hyödynnetty myös todennäköisyyspohjaisiin

riskianalyyseihin liittyvässä tason 2 PRA-laskuissa (Probabilistic Risk Assessment, PRA).
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Näissä laskuissa arvioidaan radioaktiivisen päästön lähdetermejä ja ajoittumista sekä on-

nettomuuden yleistä etenemistä (YVL A.7, 2013, s. 8). Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden

nykyinen käyttölupa on voimassa vuoteen 2018 ja työt uuden käyttöluvan hakemiseksi on

jo aloitettu. MELCOR-ohjelmalla tehtäviä vakavien onnettomuuksien analyyseja tarvitaan

osana tätä projektia.

Ohjelman versio 1.8.6 on riittävä analyysien tekemiseksi, mutta uuteen versioon siirtymi-

nen on tulevaisuudessa välttämätöntä, koska SNL on lopettanut version 1.8.6 päivittämisen.

Version 2.1 käyttöönotto on katsottu luontevaksi tehdä ennen käyttölupien uusimista, jotta

uuden version etuihin ehditään tutustua ja mahdollisesti myös hyödyntää analyysien teke-

misessä. Ennen virallisten analyysien tekoa laitosyksiköille luodut mallit on validoitava

MELCOR-versiossa 2.1, vertaamalla laskennan tuloksia edeltävän version tuloksiin.

1.2 Tavoitteet ja rajaus
Työn päämäärä on konvertoida Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköille luodut laitosmallit MEL-

COR:n versiosta 1.8.6 versioon 2.1 sopiviksi ja tehdä uudella ohjelmaversiolla analyysejä.

Tämä vaatii konversioprosessin suunnittelua ja optimointia. Prosessin perusteella tehdään

konversiot kuudelle lopullisissa turvallisuusselosteissa (Final Safety Analysis Report,

FSAR) määritellylle perustapaukselle ja ajetaan nämä MELCOR-versiossa 2.1. Lisäksi

vertailuajoja versioiden 1.8.6 ja 2.1 välillä ja kahdelle laitosmallille tehdään myös herk-

kyystarkasteluja muutaman parametrin osalta. Kaikkien analyysien ja vertailujen perusteel-

la päätellään voidaanko uusi ohjelmaversio ottaa käyttöön heti vai tarvitaanko vielä lisä-

selvityksiä.

Käsiteltävät aihealueet rajautuvat koskemaan yleisesti ydinvoimalaitostapahtumia ja tar-

kemmin perehdytään vakaviin reaktorionnettomuuksiin sekä niiden hallitsemiseen ja mal-

lintamiseen. Vakavia reaktorionnettomuuksia käsitellään erityisesti Olkiluoto 1 ja 2 lai-

tosyksiköiden kannalta. Varsinaisia laitosmalleja ei työssä esitellä tarkasti niiden luotta-

muksellisuuden vuoksi. Sen sijaan mallien toiminta ja tapahtumaketjut käydään läpi tar-

kemmin.
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1.3 Rakenne
Teoria koostuu seuraavista aihealueista: laitosyksiköiden esittely, tapahtumaluokat ja va-

kavat reaktorionnettomuudet, onnettomuuksien mallinnus eri ohjelmilla sekä MELCOR-

ohjelman toiminta ja kehitys. Lisäksi työssä selvennetään laitosmallien rakennetta ja toi-

mintaa. Mallien konversio esitellään pääpiirteissään ja validoinnista esitellään havainnol-

listavimmat tulokset. Varsinaiset analyysit ja herkkyystarkastelun tulokset esitellään työn

viimeisenä osana.
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2 LAITOSYKSIKÖT OLKILUOTO 1 JA 2

Vuonna 1969 perustetun Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimalaitokset Olkiluoto 1 (OL1)

ja Olkiluoto 2 (OL2) sijaitsevat Eurajoen Olkiluodossa. Yhtiö rakennuttaa tällä hetkellä

samassa toimipaikassa myös uutta laitosyksikköä Olkiluoto 3 (OL3). Käytössä olevat voi-

malaitokset tuottavat noin kuudenneksen Suomessa käytetystä sähköstä ja valmistuessaan

OL 3 suurin piirtein tuplaa nykyisin tuotantokapasiteetin. (TVO, 2013, s. 5.) Tässä kappa-

leessa esitellään yleisesti Olkiluodon laitosyksiköt OL1 ja OL2.

Käytössä olevat laitokset ovat malliltaan kevytvesijäähdytteisiä ja -hidasteisia kiehutus-

vesilaitoksia (BWR), ja lisäksi laitokset ovat identtisiä keskenään. Nettosähkötehoa laitok-

sista saadaan keskimäärin 880 MW kummastakin. Kuten kaikki ydinvoimalaitokset, myös

Olkiluodon laitokset saavat lämpötehonsa reaktorisydämessä tapahtuvista fissioreaktioista.

Näitä kontrolloimalla saadaan aikaiseksi ketjureaktio, joka tuottaa tasaista lämpötehoa.

Lämpötehon lähde on periaatteessa ainoa asia mikä erottaa kevytvesijäähdytteisten ydin-

voimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten sähkön- tai lämmöntuotantoprosessin.

(TVO, 2013, 9–10.)

OL1 ja OL2 ovat puhtaasti sähköntuotantoon valjastettuja voimalaitoksia eikä pääproses-

siin kuulu lämmöntuotantoa laitosten ulkopuolelle. Pääprosessissa jäähdyte eli vesi kulkee

reaktorisydämessä polttoainesauvojen välitse ja tällöin jäähdyte ensin lämpenee ja lopulta

höyrystyy.  Tuotettu höyry kuivataan sydämen yläpuolella olevilla höyrynerottimella ja

höyrynkuivaimella. Tuorehöyry johdetaan korkea- ja matalapaineturpiineille, joissa se pai-

suessaan siirtää lämpöenergiaansa turpiininakselin liike-energiaksi. Korkea- ja matala-

paineturpiinien välissä höyry käytetään välitulistimilla. Turpiiniakseli pyörittää samaan

akseliin kiinnitettyä vaihtovirtageneraattoria, josta sähkövirta siirretään päämuuntajille.

Höyry johdetaan matalapaineturpiinien jälkeen lauhduttimille, jossa höyry lauhtuu vedeksi.

Vesi pumpataan lauhdepumppujen, lauhteenpuhdistusjärjestelmän, syöttövesipumppujen ja

esilämmittimien kautta takaisin reaktoriin. Höyryn lauhduttamiseen käytetään Olkiluodon

BWR-laitoksilla merivettä. Koko prosessia havainnollistetaan kuvassa 1. (TVO, 2013, s.

9–10.)
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Kuva 1. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden virtauskaavio (TVO, 2013, s. 9).

Kuvan 1 mukaisissa BWR-laitoksissa vesi höyrystyy jo reaktorisydämessä, eikä erillisiä

höyrystimiä tarvita, toisin kuin OL 3:n tapaisissa painevesilaitoksissa (PWR). Hieman eri-

lainen höyryntuottoprosessi aiheuttaa tiettyjä eroja niin sähköntuotantojärjestelmissä kuin

ydinvoimalaitoksen turvallisuuden takaavissa järjestelmissä. Tämän vuoksi tässä työssä

keskitytään pääosin vain kiehutusvesilaitosten järjestelmiin ja tapahtumiin.

Vuosina 1978 ja 1980 käyttöönotetut laitosyksiköt OL1 ja OL2 on toimittanut ruotsalainen

AB Asea Atom - nykyinen Westinghouse Electric Sweden AB. Tuolloin laitosten turvalli-

suusjärjestelmät mitoitettiin oletettujen onnettomuuksien perusteella, joihin kuului muun

muassa suurin mahdollinen putkivuoto. Putkivuoto oli myös suojarakennuksen mitoittava

kriteeri, ja sydämen sulamiseen johtavat tapahtumat otettiin huomioon vasta myöhemmin.

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen 80-luvun lopulla on tehty useita lait-

teisto- ja järjestelmämuutoksia, joiden avulla vakavien onnettomuuksien hallintaa ja lie-

ventämistä on parannettu. 90-luvulla toteutettujen laitosten modernisointiprojektien yhtey-

dessä on tehty lisää muutoksia ja lisäyksiä turvallisuusjärjestelmiin. (TVO, 2013, s. 9-11;

Sandberg, 2004, s. 18–19 & 65–69.)

Modernisointihankkeita on tehty myös 2000-luvulla, mutta näissä muutosten pääpaino on

ollut laitosten nettosähkötehon lisäämisessä. Hankkeissa on uusittu useita laitosten pää-

komponentteja, kuten turpiinit ja generaattori. (TVO, 2013, s. 10.)
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2.1 Reaktorisaareke
Reaktorisaarekkeeseen kuuluu reaktorirakennus, jonka sisällä on suojarakennus sekä useita

reaktorin toimintaan liittyviä apujärjestelmiä. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa on re-

aktorihalli, jossa sijaitsee muun muassa reaktori- ja polttoainealtaat. Reaktorialtaasta pääs-

tään käsiksi suojarakennuksen kupoliin, jonka alapuolella suoraan on reaktoripaineastian

(Reactor Pressure Vessel, RPV) kansi. Tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät sijaitsevat re-

aktorirakennuksen alaosassa. (TVO, 2013, s. 14–15.) Kuvassa 2 on esitetty OL1 ja OL2 -

laitosten reaktori- ja suojarakennuksen halkileikkaus.

Kuva 2. OL1 ja OL2 reaktori- ja suojarakennuksen halkileikkaus (TVO, 2013, s. 15).
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Kuvassa 2 esiintyvä SAM-suodatin on tarkoitettu vakavien onnettomuuksien päästön hal-

lintaan ja suodatin on osa suojarakennuksen suodatettua paineenalennusjärjestelmää 362.

Järjestelmä 362 on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.4.4.

Johdannossa kerrottujen kiehutusvesilaitosten neljän vapautumisesteen lisäksi reaktorira-

kennuksen voidaan ajatella olevan viides este. Neljän ensimmäisen esteen pettäessä reakto-

rirakennus estää kiinteiden radioaktiivisten aineiden leviämistä. (TVO, 2013, s. 51.) On-

gelmalliseksi viidennen esteen määritelmän tekee se, ettei se juuri vaikuta ympäristöön

vapautuvien kaasujen tai aerosolien määrään. Kaikkia vapautumisesteitä havainnollistetaan

vielä kuvassa 3.

Kuva 3. Moninkertaiset vapautumisesteet BWR-laitoksessa (TVO, 2013, s. 51).

Kuvassa 3 esitetyt vapautumisesteet ovat myös osa ydinvoimalaitoksen syvyyssuuntaista

puolustusta.

2.2 Suojarakennus
Suojarakennus on sylinterinmuotoinen, kaasutiivis rakenne, joka muodostuu kahdesta ker-

roksesta esijännitettyä betonia ja teräslevystä, joka on upotettu betonikerrosten väliin. Te-

räslevy takaa suojarakennuksen tiiveyden ja betoni estää levyä vaurioitumasta korroosion

tai ulkoisten mekanismien vaikutuksesta. Laitosten käynnin aikana suojarakennuksen kaa-

sutilavuudet on täytetty typellä, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa ei pääsisi ta-

pahtumaan vetyräjähdyksiä. (TVO, 2013, s.15.) Lisäksi rakennus pidetään käytön aikana

alipaineisena, jotta pienikään vuotovirtaus ei olisi koskaan suojarakennuksesta ulospäin.
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Paine pidetään 0,92–0,98 baarissa säätelemällä typen virtausta suojarakennukseen. (TTKE

luku 3, 2015, s. 53.)

OL1 ja OL2 suojarakennusten suunnittelupaine on 4,7 bar (abs). Tässä paineessa määritel-

lään myös suojarakennuksen tiiveys. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaan (TTKE)

suojarakennuksesta saa 4,7 baarin paineessa vuotaa enintään 0,5 prosenttia vuorokauden

aikana. Onnettomuusanalyysien päästölaskuissa vuodoksi oletetaan yksi prosentti, jotta

tulokset olisivat konservatiivisia. Suunnittelupaine voidaan saavuttaa tilanteessa, jossa höy-

ry- tai syöttövesiputki murtuu laitoksen ollessa kuumavalmiudessa ja dumppauskiellon

ollessa voimassa. (FSAR 316, 2015, s. 11.) Dumppauskiellolla tarkoitetaan tilannetta, jossa

höyryn virtaus lauhduttimelle estetään sulkemalla dumppaussäätö- ja dumppauspikasulku-

venttiilit (FSAR 465, 2013, s. 9). Suunnittelupaineen ylittymisestä ei seuraa vielä suojara-

kennuksen eheyden menetystä. Eheyden oletetaan olevan uhattuna, kun paine ylittää 10,1

bar (abs). Tämän paineen ylityttyä suojarakennukseen oletetaan voivan muodostua vuotoja.

Näin suurta painetta ei ole kuitenkaan tarkoitus päästää koskaan muodostumaan, vaan tur-

vallisuusjärjestelmät rajoittavat paineen nousun maksimissaan 7 baariin. (FSAR 361, 2014,

s. 7.) Suojarakennuksen eheyttä ja painerajoja käsitellään lisää kappaleessa 3.3.6.

Suojarakennus on rakenteellisesti jaettu kolmeen suurempaan tilavuuteen: ylempään ja

alempaan kuivatilaan sekä märkätilaan. Ylempään kuivatilaan on sijoitettu pääosa kierto-

piirin toimintaa ohjaavista järjestelmistä, kuten putkistot ja venttiilit. Alemmassa kuivati-

lassa ovat säätösauvakoneistot sekä pääkiertopumppujen moottoreiden huoltotaso. Märkä-

tila puolestaan koostuu lauhdutusaltaasta, jonka yläpuolella on kaasutila. Ylemmän kuiva-

tilan ja lauhdutusaltaan yhdistävät alaspuhallusputket, joita hyödynnetään mahdollisen

putken murtuman tai katkeamisen tapahtuessa. (TVO, 2013, s. 15.) OL1- ja OL2-laitosten

suojarakennus on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden suojarakennus (TVO, 2007, s. 10).

Kuvassa näkyvät aiemmin esitetyt kontrollitilavuudet sekä useita järjestelmiä, joita tullaan

käsittelemään myöhemmin työssä. Alemman kuivatilan pohja on tasossa -2,00, eli kaksi

metriä merenpinnan tason alapuolella. Ylemmän kuivatilan lattia on tasolla +25,00 ja ra-

kennuksen sisähalkaisija on 22 metriä.

Putkirikon seurauksena ylempään kuivatilaan virtaa höyryä, joka nostaa suojarakennuksen

painetta. Alaspuhallusputkia pitkin höyry johdetaan lauhdutusaltaaseen, jossa se lauhtuu

vedeksi samalla alentaen painetta suojarakennuksessa. Paineennousu voi joissain tilanteis-

sa olla kuitenkin hyvin äkillistä, jolloin tarvitaan erillinen paineenalennusjärjestelmä estä-

mään yli seitsemän baarin paine rakennuksessa. Vakaviin onnettomuuksiin on varauduttu

omalla paineenalennusjärjestelmällä, jossa hyödynnetään kuvassa 2 näkyvää SAM-
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suodatinta. Vakaviin onnettomuuksiin on varauduttu myös siten, että suojarakennuksen

alempi kuivatila voidaan tarvittaessa tulvittaa lauhdutusaltaan vedellä. (TVO, 2013, s. 15.)

Näitä erillisjärjestelmiä käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4.

2.3 Reaktorisydän ja pääkiertopumput
Reaktoripaineastian sisällä sijaitsevat polttoaine, reaktorisydän ja sydämen tukirakenteet.

Sydämen tehokas ja turvallinen toiminta taataan säätösauvoilla sekä suurella määrällä eri-

laisia detektoreja. Koko tämä sydänalue koostuu huomattavasta määrästä erilaisia metalleja

ja metalliseoksia. Laitosten normaalissa käytössä sydämen olosuhteet on mitoitettu ja to-

dennettu olevan suotuisat kaikkien käytössä olevien materiaalien riittävälle kestävyydelle,

mutta vakavissa onnettomuuksissa sydänmateriaalien käyttäytymisen mallintaminen voi

olla hyvinkin haasteellista. Esimerkiksi materiaalien sulamislämpötilat vaihtelevat suuresti

ja lisäksi materiaalien välillä tapahtuvat kemialliset reaktiot ovat täysin riippuvaisia ympä-

röivästä lämpötilasta. (TVO, 2013, s. 16–18; Jokiniemi et. al., 1995, s. 17–18.) Sydämen

vaurioitumista ja sydänsulan muodostumista käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.3.

OL1 ja OL2 laitoksissa on kuusi sisäistä pääkiertopumppua, jotka on kiinnitetty paineasti-

an pohjaan siten, että pumpun akseli kulkee astian rungon läpi ja akselin päässä oleva

juoksupyörä sijaitsee paineastian sisällä aivan rengastilan alaosassa. Rengastilaa pitkin

kulkee reaktorin pääkiertovirtaus sydämen alapuolelle. Pääkiertopumppujen moottoripesät

ovat myös paineastian kiinteitä osia, mutta pumppu- ja moottoriakseli ovat irrotettavissa

toisistaan. Näin ollen osat voidaan siirtää tyhjentämättä reaktoria vedestä. (TVO, 2013, s.

24.)

Reaktoripaineastian sisäisellä vesikierrolla on useita etuja verrattuna ulkoiseen kiertoon,

jossa pumput tarvitsevat erillisen kiertopiirin. Sisäiset pumput muun muassa eliminoivat

suuren putkirikon tapahtumismahdollisuuden sydämen yläreunan alapuolella, mahdollista-

vat pienemmän suojarakennuksen rakentamisen sekä vähentävät hitsisaumojen määrää

primääripiirissä, ja siten myös rakenteellisia ongelmia. Lisäksi sisäinen kierto pienentää

pääkiertojärjestelmän painehäviötä, parantaa luonnonkiertoa ja vähentää näin myös sähkö-

tehon tarvetta. (TVO, 2013, s. 24.)
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Reaktorisydämen, pääkiertopumppujen ja monien tärkeiden järjestelmien sijainti reaktori-

paineastiassa näkyy kuvassa 2.

Kuva 5. OL1- ja OL2-laitosten reaktoripaineastia (TVO, 2013, s. 17).

Paineastian suunnittelupaine ja -lämpötila ovat 85 bar ja 300 °C, käyttöpaine ja -lämpötila

ovat puolestaan 70 bar ja 286 °C (TVO, 2013, s. 17). Säätösauvalaitteiden läpivientien ja

reaktorisydämen väliin jäävää tilaa kutsutaan alatilaksi (Lower Plenum, LP). Tässä tilassa

on BWR-tyyppisissä laitoksissa suuri määrä erilaisia tukirakenteita ja instrumentointien

putkia. Kaikki nämä otetaan huomioon vakavien reaktorionnettomuuksien mallinnuksessa,

koska ne vaikuttavat sydänsulan muodostumiseen ja valumiseen paineastian pohjalle.
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2.4 Turpiinisaareke
Turpiinisaarekkeeseen kuuluvat korkea- ja matalapaineturpiinit, merivesijäähdytteinen

lauhdutin sekä generaattori (ks. kuva 1). Korkeapaineturpiinille tullessaan tuorehöyryn

paine on häviöiden johdosta laskenut 67 baariin ja lämpötila on 283 °C. Korkeapainetur-

piini tuottaa noin 40 prosenttia turpiinijärjestelmän kokonaisenergiasta ja loput 60 prosent-

tia tuotetaan neljällä matalapaineturpiinilla. Korkeapaineinen höyry virtaa normaalisti

lauhduttimiin turpiinien kautta, mutta tarvittaessa nämä voidaan ohittaa ja höyry johtaa

suoraan lauhduttimeen. Lisäksi koko turpiinisaareke voidaan eristää jäähdytekierrosta, jos

häiriö tai onnettomuustilanne näin vaatii.

OL1 ja OL2-laitosten MELCOR-mallissa turpiinit ja lauhdutin on huomioitu tilavuuksina,

joihin reaktorissa muodostuva höyry pääsee virtaamaan ennen päähöyrylinjojen sulkeutu-

mista. Lisäksi lauhduttimesta ei ole virtausta syöttövesipuolelle, vaan syöttövedelle on oma

säiliönsä, joka on myös mallinnettu vain yhtenä kontrollitilavuutena. Syöttövesisäiliö erot-

tuu onnettomuusanalyysistä heti MELCOR-mallin ajon alussa, kun sähkönsyöttö syöttö-

vesipumpuille menetetään. Analysoitavien onnettomuuksien alkutapahtumat ja alkuhetket

käsitellään työn myöhemmissä kappaleissa. Turpiinisaareketta ei esitellä työssä tämän tar-

kemmin, koska saarekkeen käyttöä ei mallinneta MELCOR:ssa muuten kuin niiden muo-

dostamien tilavuuksien osalta.



23

3 YDINVOIMALAITOSTAPAHTUMAT JA ONNETTOMUUKSISSA

ESIINTYVÄT ILMIÖT

Ydinvoimalaitosten turvallisuuden suunnittelussa pyritään luotettavaan ja mahdollisimman

häiriöttömään toimintaan. Häiriöiden ja onnettomuuksien tapahtuminen on kuitenkin aina

mahdollista, vaikka suunnittelu ja toteutus olisivat kuinka hyviä tahansa. Tämän vuoksi

ydinvoimalaitoksilla on myös järjestelmiä ja toimintatapoja, joilla pyritään estämään häiri-

öistä ja onnettomuuksista mahdollisesti aiheutuvia seurauksia sekä pahimmissa tapauksissa

rajoittamaan seurausten laajuutta. (Sandberg, 2004, s. 96 & 208.) Suunnittelun ja toteutuk-

sen lähtökohtana onkin se, että tunnistetaan riskit ja varaudutaan niihin. Käyttökokemusten

ja tiedon lisääntyessä tunnistetaan uusia riskejä ja tehdään laitoksille tarvittavia uudistuksia.

3.1 Ydinvoimalaitostapahtumien ja -onnettomuuksien luokat
Ydinvoimalaitosten tapahtumat ja onnettomuudet luokitellaan seuraavasti: Normaali käyttö

(Design Basis Condition 1, DBC 1), odotettavissa oleva käyttöhäiriö (DBC 2), oletetut on-

nettomuudet (DBC 3 ja DBC 4), oletettujen onnettomuuksien laajennukset (Design Exten-

sion Conditions, DEC) ja vakavat onnettomuudet. (YVL B.3, 2013)

Ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnitteluun liittyvät vaatimukset selitetään YVL-ohjeissa

B.3 "Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit" ja B.1 "Ydinvoimalaitosten

turvallisuussuunnittelu". Vaatimukset perustuvat sekä toiminnalliseen että rakenteelliseen

syvyyssuuntaiseen puolustukseen. Rakenteelliseen syvyyspuolustukseen liittyvät kiinteästi

kappaleessa 2.1 esitellyt moninkertaiset leviämisesteet sekä järjestelmät, jotka noudattavat

rinnakkaisuusperiaatetta ja takaavat näin jonkin toiminnon toteutumisen. Toiminnallisessa

syvyyspuolustuksessa huomioidaan tapahtumien todennäköisyys sekä vaikutus rakenteelli-

sen puolustukseen. Puolustustasojen pohjalta voidaan myös selventää ydinvoimalaitosta-

pahtumien ja -onnettomuuksien luokittelua. Jaottelut on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Ydinvoimalaitoksen syvyyspuolustuksen tasot, tapahtumaluokat ja seurausten raja-arvoja
(YVL-ohjeet [A.7, B.1, B.3, B.4, C.3], 2013).

Syvyyspuo-

lustuksen

taso

Tapahtuma-

luokka

Tapahtumis-

taajuus

Annos-

raja
Polttoainevauriot

Taso 1 Normaali käyttö

(DBC 1)
0,1 mSv

Taso 2 Odotettavissa olevat

käyttöhäiriöt

(DBC 2)
>

1
100	a

0,1 mSv

· Ei sulamista

· Alle 0,1 % polttoainesauvoista lämmön-

siirtokriisissä

Taso 3a

Luokan 1 oletetut

onnettomuudet

(DBC 3)

<
1

100	a

>
1

1000	a

1 mSv

· Alle 1 % polttoainesauvoista lämmönsiir-

tokriisissä

· Alle 0,1 % polttoainesauvoista vaurioituu

polttoaineen ja suojakuoren välisissä me-

kaanisissa vuorovaikutuksissa

· Ei suojakuorivaurioita hapettumisen

seurauksena (Lämpötila alle 650 °C)

Luokan 2 oletetut

onnettomuudet

(DBC 4)
<

1
1000	a

5 mSv
DBC 4:

· Alle 10 % polttoainesauvoista vaurioituu

Taso 3b

Oletettujen onnet-

tomuuksien laajen-

nukset

(DEC)

20 mSv

DBC 4 ja DEC:

· Hapettuminen ei vaikuta polttoaineen

vaurioitumiseen

· Onnettomuuden jälkeinen käsittely ei

riko suojakuorta

· Suojakuoreen absorboitunut vety ei

heikennä suojakuorta liikaa

· Suojakuoren lämpötila alle 1200 °C

· Polttoaineen jäähdytettävyys säilyy

· Polttoainesauvan mureneminen ja sula-

minen estettävä.

· Ydinpolttoaineen säteittäisen entalpian

keskimääräinen arvo ei saa ylittää arvoa

963 J/gUO2 minkään polttoainesauvan

millään pystykohdalla.

Taso 4
Vakavat onnetto-

muudet

Sydänvaurio <
	

Cesium-137 päästö > 100 TBq

<
∙ 	

Taso 5 Päästö ympäristöön
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Taulukossa 1 esitetty viides syvyyspuolustuksen taso tarkoittaa, että laitokselle tulee olla

suunniteltu valmiustoiminnot, joilla kyetään rajoittamaan päästöjen vaikutuksia väestöön

sekä laitoksen ympäristöön. Kaikki taulukossa esiintyvät tapahtumaluokat, DBC (Design

Basis Conditions), DEC (Design Extension Conditions) ja vakavat onnettomuudet, otetaan

huomioon laitosten turvallisuusjärjestelmiä suunniteltaessa. Valtioneuvoston asetuksessa

(717/2013) 12 §:ssä todetaan, että eri puolustustasojen tulee olla mahdollisimman riippu-

mattomia toisistaan. Esimerkiksi vakavien onnettomuuksien hallintaan tarkoitetut järjes-

telmät tulee erottaa niin fyysisesti kuin toiminnallisestikin DBC- ja DEC-tapahtumien hal-

lintaan tarvittavista järjestelmistä.

Taulukossa 1 esiintyvä tapahtumaluokka DEC jaetaan kolmeen onnettomuustyyppiin. DEC

A -luokan onnettomuudella tarkoitetaan yhteisvian seurauksena tapahtuvaa onnettomuutta,

kun DBC 2- tai DBC 3-luokan tapahtumaan yhdistyy vika turvallisuustoimintoa toteutta-

vassa järjestelmässä. Luokan DEC B onnettomuudella tarkoitetaan riskianalyysein merkit-

täväksi todettua vikayhdistelmää. Harvinaisen ulkoisen tapahtuman seurauksena tapahtuva

onnettomuus kuuluu luokkaan DEC C. Ydinvoimalaitosten tulee selviytyä kaikista DBC-

ja DEC-luokan tapahtumista ilman vakavia polttoainevaurioita. (YVL B.3, 2013, s. 12.)

YVL-ohjeessa B.1 (2013, s. 13–14) määritellään, että vakavan onnettomuuden aikaisessa

vaiheessa tapahtuva päästö, joka edellyttäisi väestön suojaustoimenpiteitä, on käytännössä

estettävä. Tällaisia tapahtumia ovat reaktiivisuuden hallitsematon kasvu, reaktorisydämen

paljastuminen jäähdytteen menetyksen vuoksi laitoksen ollessa seisokissa, suojarakennuk-

sen eheyttä uhkaava kuormitus, kun reaktorionnettomuus on jo tapahtunut sekä käytetyn

ydinpolttoaineen vakava vaurioituminen jäähdytteen menetyksen seurauksena polttoaine-

varastossa.

Edellä esitettyjen tapahtumien ja onnettomuuksien lisäksi valtioneuvoston päätöksessä

(717/2013) määritellään vielä luokat vakava onnettomuus ja vakava reaktorionnettomuus.

Vakavassa reaktorionnettomuudessa "huomattava osa reaktorissa olevasta polttoaineesta

menettää alkuperäisen rakenteensa". Vakavan onnettomuuden määritelmä on muutoin

sama, mutta polttoainevaurioita voi tapahtua myös käytetyn polttoaineen altaaseen siirre-

tyissä nipuissa. Lisäksi taulukossa esitetyllä cesium-137 päästön raja-arvolla 100 TBq tar-
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koitetaan, että arvon ylittyminen saa tapahtua harvemmin kuin kerran 50 miljoonassa vuo-

dessa. Cesium-päästön rajaa vertaillaan myös työn tulosten analyyseissä kappaleissa 6.4.1

ja 6.4.2

3.2 Vakavan reaktorionnettomuuden mahdollistavat alkutapahtumat
Mahdolliseen vakavaan reaktorionnettomuuteen johtavat alkutapahtumat voidaan jakaa

karkeasti neljään eri tyyppiin. Transientti, suuri primääripiirin vuoto, pieni primääripiirin

vuoto sekä reaktiivisuusonnettomuus. Yhteistä tapahtumille on reaktorisydämen paljastu-

minen, kuumentuminen ja lopulta polttoaineen sulaminen, mutta eroja esiintyy kuu-

menemisvaiheen ilmiöissä sekä onnettomuuden etenemisessä. Vakavan onnettomuuden

syntyminen vaatii alkutapahtuman lisäksi aina turvallisuusjärjestelmien pettämisen. (Joki-

niemi et al., 1995, s. 16; Sandberg, 2004, s. 184)

3.2.1 Transientti

Transientilla tarkoitetaan häiriöitä yksittäisissä laitteissa tai järjestelmissä, joiden seurauk-

sena primääripiirissä tapahtuu paineen, lämpötilan tai jäähdytevirtauksen vaihteluita. Li-

säksi transientiksi luetaan häiriö, jossa laitoksen ollessa eri tehotasolla säätösauva tai säätö-

sauvaryhmä putoaa äkillisesti ulos reaktorista. Tällaiset yksittäisistä vikaantumisista aiheu-

tuvat transientit ovat oletettuja, eikä niiden seurauksena laitoksen turvallinen toiminta saa

vaarantua. Analyysein on todennettu, ettei vakavia tilanteita synny, kun turvallisuusjärjes-

telmät toimivat suunnitellusti. (FSAR 9.3, 2014, s. 4.)

Sähkönsyötön menetys laitoksen omalta päägeneraattorilta on esimerkki tapahtumasta,

joka aiheuttaa transientin pääkiertopiirissä. Sähkönsyöttö on kuitenkin varmistettu useilla

rinnakkaisilla varajärjestelmillä, kuten liitännöillä ulkoisiin sähköverkkoihin, diesel-

generaattoreilla sekä kaasuturbiinilaitoksella. (TVO, 2013, s. 36.) Laitoksella on kuitenkin

mahdollista tapahtua tilanne, jossa varajärjestelmien toiminta estyy yhteisvikaantumisen tai

vastaavan seurauksena. Tällöin puhutaan täydellisestä sähkönsyötön menetyksestä, joka

voi johtaa ydinturvallisuuden vaarantumiseen ja lopulta myös vakavaan reaktorionnetto-

muuteen. Heti sähkön menetyksen jälkeen lakkaavat syöttöveden virtaus reaktoripaineasti-

aan sekä lämmönpoisto reaktorista. Tästä seuraa paineen nousu ja jäähdytteen virtaus pois

kiertopiiristä painetta säätävien varoventtiilien kautta. Tapahtumien eteneminen, erityisesti
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sydämen ylikuumentumisen osalta, on hyvin paljon pienen primääripiirin vuodon kaltainen.

(Jokiniemi et al., 1995, s. 16.)

Täydellinen sähkönmenetys on erittäin epätodennäköinen tapahtuma, mutta vakavien on-

nettomuuksien mallintamisessa sillä on suuri merkitys (ks. kappale 5). Täydellistä säh-

könmenetysonnettomuutta varten ollaan myös suunnittelemassa ja toteuttamassa uudistuk-

sia laitosyksiköille OL1 ja OL2. Näitä käsitellään kappaleessa 3.4.6.

3.2.2 Suuri primääripiirin vuoto

OL1- ja OL2-laitosten sisäisen pääkiertovirtauksen vuoksi suuri primääripiirin vuoto tar-

koittaa putkikatkosta joko syöttövesi- tai päähöyrylinjoissa (Loss-of-Coolant Accident,

LOCA). Vuodon tapahtuessa suojarakennuksen sisäpuolisessa putkilinjassa, vuotoaukosta

purkautuu suurella massavirralla jäähdytettä suojarakennuksen kaasutilaan. Tästä seuraa

primääripiirin nopea paineen aleneminen sekä suojarakennuksen paineen ja lämpötilan

nousu.  Tällaisen  LB-LOCA:n  (Large Break LOCA) tapahtuminen on yksi suunnittelupe-

rusteisista onnettomuuksista. Suojarakennuksen ulkopuolisen putkikatkon aiheuttama vuo-

to pysäytetään sulkuventtiileillä ja LOCA:a ei pääse tapahtumaan, kun suojajärjestelmät

toimivat oletetunlaisesti. (Jokiniemi et al., 1995, s. 16; Pershagen, 1989, s. 9.178.)

BWR-laitoksissa suuren LOCA:n eteneminen ja vuodon ominaisuudet muuttuvat hieman

riippuen murtuman sijainnista primääripiirissä. Putkikatkoksen ollessa höyrylinjassa, vuo-

tokohdasta virtaa aluksi vain höyryä ja vedenpinnan korkeus reaktorissa nousee. Pinnan-

korkeuden noustua vuotokohdan tasalle, virtaus muuttuu kaksifaasivirtaukseksi ja kierto-

piirin vesi-inventaari alkaa vähentyä. Veden suihkutessa höyryn mukana ulos kiertopiiristä,

vedenpinta reaktorissa alkaa laskea ja vuotokohdasta alkaa purkautua jälleen pelkkää höy-

ryä. Tämä jatkuu, kunnes kiertopiirin ja suojarakennuksen paineet tasoittuvat. (Pershagen,

1989, s. 9.178.)

Vesilinjassa tapahtuva suuri LOCA eroaa höyrylinjasta siten, että virtaus on heti kaksifaa-

sinen. Kummassakin tapauksessa suojarakennuksen paineen ja lämpötilan nousu aiheutta-

vat reaktorin pikasulun, päähöyrylinjojen sulkuventtiileiden kiinnimenon sekä useiden

muiden turvallisuusjärjestelmien käynnistymisen. Analyysein on todettu, että OL1/OL2-
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laitoksilla suojarakennuksen paine nousee suuressa LOCA:ssa maksimissaan 3,9 baariin,

joka on huomattavasti alle suojarakennuksen suunnittelupaineen - ks. kappale 2.2. (FSAR

9.5, 2014, s. 7–9 & 23.) Turvallisuusjärjestelmiä käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4.

3.2.3 Pieni primääripiirin vuoto

Pieni vuoto voi muodostua niin reaktorisydämen ylä- kuin alapuolellekin. Molemmissa

tapauksissa SB-LOCA (Small Break Loss-Of-Coolant Accident) aiheuttaa veden ja/tai höy-

ryn virtauksen sekä lievän lämpötilan nousun suojarakennukseen. Suureen vuotoon verrat-

tuna kiertopiirin paine laskee hitaasti ja pysyy SB-LOCA:ssa suhteellisen korkeana myös

onnettomuuden myöhempiin vaiheisiin asti, ellei painetta alenneta tarkoituksella ulospu-

hallusjärjestelmällä. (Pershagen, 1989, s. 9.180; Jokiniemi et al., 1995, s. 16.) Ulospuhal-

lusjärjestelmiä käsitellään kappaleessa 3.4.1.

Reaktorisydämen yläpuolella tapahtuessaan noin alle 80 kg/s oleva vuoto pystytään hallit-

semaan yhdellä tai kahdella apusyöttövesijärjestelmän osajärjestelmällä ilman, että sydän

paljastuu. Vuotovirtauksen ollessa suurempi onnettomuus voi päästä etenemään aina sy-

dänsulan muodostumiseen asti. Jos painetta ei tällöin alenneta tarkoituksellisesti, voi sula

purkautua paineastiasta hyvinkin korkeassa paineessa ja vaarantaa myös suojarakennuksen

eheyden. (Pershagen, 1989, s. 9.180–9.181; Jokiniemi et al., 1995, s. 16.)

Sydämen alapuolella vuoto tapahtuu veden virtauksena suojarakennuksen kuivaan alatilaan.

Mahdolliset vuotokohdat ovat paineastian alaosassa olevat pääkiertopumppujen kotelo

sekä säätösauvojen ja mittausinstrumenttien läpiviennit. OL1/OL2-laitoksilla suunnittelu-

perusteissa vaaditaan, että pienet primääripiirin vuodot reaktorisydämen alapuolella eivät

saa aiheuttaa automaattisen paineenalennuksen tarvetta. Täten pieni vuoto ei saa missään

tilanteessa ylittää massavirtaa 45 kg/s, joka on apusyöttövesijärjestelmän maksimivirtaus

kahdesta osajärjestelmästä. Suuremmat vuodot estetään virtausta rajoittavilla rakenteilla.

(FSAR 9.5, 2014, s. 8-9.)

3.2.4 Reaktiivisuusonnettomuus

Reaktiivisuusonnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa reaktorin fissioteho kasvaa

äkillisesti. Ydinturvallisuuden takaamiseksi viranomainen on antanut tarkat määritelmät
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reaktorin pysäyttämiselle ja pitämiselle alikriittisenä. OL1- ja OL2-tyyppisissä BWR-

laitoksissa reaktiivisuusonnettomuus onkin erittäin epätodennäköinen, mutta ei täysin

mahdoton. Onnettomuus olisi seurausta useasta erilaisesta tapahtumaketjusta, joihin sisäl-

tyisi sekä käyttöhenkilökunnan virheitä että samanaikaisia suojausjärjestelmien vikaantu-

misia. Tietyistä transienttitilanteista on kuitenkin mahdollista seurata reaktiivisuusonnet-

tomuus, joten näistäkin tapauksista on tehty analyysejä. Reaktiivisuusonnettomuuteen joh-

tavia transientteja ovat esimerkiksi edellisessä kappaleessa 3.2.1 kuvattu säätösauvan tai

säätösauvaryhmän äkillinen putoaminen sydämestä sekä odotettavissa oleva käyttöhäiriö,

jonka yhteydessä pikasulku ei toimi (Anticipated Transients Without Scram, ATWS).

(Sandberg, 2004, s.182.)

OL1- ja OL2-laitoksilla on analyysein todennettu, että kriittisin hetki sauvan tai ryhmän

putoamiselle on laitoksen käynnistysvaiheessa, kun säätösauvoja ryhdytään vetämään ulos

reaktorista tehon nostamiseksi. Jos yksi sauva tai sauvaryhmä jostain syystä jumittuu ensin

sisään ja putoaa myöhemmin ulos, esimerkiksi säätösauvan kiinnitysmekanismin pettäessä,

seuraa reaktorisydämessä nopea paikallinen tehonnousu. Teho saavuttaa huippunsa alle

sekunnissa, joten pikasulku ei ehdi vaikuttaa tehonnousuun. Tehonnousua rajoittavat kui-

tenkin BWR-laitoksen reaktorin luonnolliset takaisinkytkennät, jotka ovat seurausta poltto-

aineen lämpötilan noususta sekä veden aukko-osuuden kasvusta. OL1- ja OL2-laitoksille

tehdyillä analyyseillä on osoitettu, että kriittisinkään sauvan putoamishäiriö ei aiheuta polt-

toainevaurioita. (FSAR 9.3, 2014, s. 11–12.); (Sandberg, 2004, s. 183.)

ATWS on erityistapaus odotettavissa olevista transienteista, joiden seurauksena tulisi ta-

pahtua reaktorin pikasulku säätösauvoilla, mutta näin ei tapahdu. Tämän mahdollisuuden ja

reaktiivisuuden hallinnan takia YVL-ohjeen B.1 kappaleessa 4.3.3 määritellään, että reak-

torissa on kiinteiden neutroniabsorbaattorien lisäksi oltava erilaisuusperiaatetta toteuttava

sammutusjärjestelmä. OL1- ja OL2-laitoksilla reaktorin alikriittisyys ATWS-tapauksen

jälkeen varmistetaan syöttämällä reaktoripaineastiaan 10B-isotoopin suhteen rikastettua

booriliuosta. ATWS-tapauksista on tehty paljon erityyppisiä analyysejä, eikä yksikään ole

osoittanut polttoainevaurioiden mahdollisuutta. Analyyseista konservatiivisin on tapaus,

jossa sydämen kuivuttua osittain, uudelleenkastumista ei ennen lisäveden syöttöä pääse

tapahtumaan. Tällaisessakin tilanteessa polttoaine pääsee lämpenemään vain hieman yli



30

650 °C:een. Lämpötila pysyy siis huomattavasti polttoainevaurioita aiheuttavien lämpötilo-

jen alapuolella (ks. kappale 3.3.1 taulukko 2). (FSAR 9.6, 2014, s. 4-13.); (FSAR 351,

2012, s. 5.)

3.3 Vakavan reaktorionnettomuuden fysikaaliset ilmiöt ja tapahtumat
Vakavassa reaktorionnettomuudessa havaittavat ilmiöt voidaan jakaa karkeasti kahden

pääkategorian alle, paineastian sisäiset ja ulkoiset tapahtumat. Samanlaisia ilmiöitä tapah-

tuu sekä paineastian sisä- että ulkopuolella, mutta niihin johtavat tapahtumat ja seuraukset

vaihtelevat. Ilmiöitä on huomattavan suuri määrä, joten tässä työssä keskitytään muuta-

maan olennaisimpaan ja lähtökohtaisesti BWR-laitosten kannalta merkittävimpiin ilmiöi-

hin. Paineastian ulkoiset tapahtumat käsitellään yksittäisten ilmiöiden kannalta, koska il-

miöt eivät tapahdu tarkassa kronologisessa järjestyksessä.

3.3.1 Paineastian sisäisten tapahtumien eteneminen

Reaktorisydämen eheys ja sulaminen pyritään estämään häiriötilanteissa useilla eri järjes-

telmillä, joiden tarkoituksena on pitää veden pinta paineastiassa sydämen yläpinnan ylä-

puolella. Vakavissa onnettomuuksissa tämä toimenpide estyy, minkä seurauksena polttoai-

ne-elementtien ja tukirakenteiden lämpötila alkaa nousta. Kappaleessa 2.3 todettiin, että

sydänmateriaalien sulamislämpötilat vaihtelevat suuresti. Materiaaleissa tapahtuu lisäksi

hapettumista ja rakenteisiin muodostuu tällöin erilaisia oksideja, joiden sulamislämpötilat

eroavat täysin alkuperäisistä rakennemateriaaleista. Materiaalit muodostavat kemiallisten

vuorovaikutusten seurauksena myös erilaisia yhdisteitä keskenään. (Sehgal, 2012, s.97.);

(Jokiniemi et al., 1995, s. 18–19.) Taulukkoon 2 on koottu paineastian sisällä esiintyvien

materiaalien ja yhdisteiden sulamis- sekä muodostumislämpötiloja.
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Taulukko 2. Reaktoripaineastian sisäisten materiaalien sulamis- ja muodostumislämpötiloja (Jokiniemi,
1995, s.18–19); (Krischer & Rubinstein, 1992, s. 41).

Materiaali / Yhdiste Lämpötila [K]

B4C/Fe eutektisen seoksen muodostuminen 1420

B4C/Fe sulaminen alkaa 1520

Ruostumattoman teräksen sulamispiste 1720

Zr/Zircaloyn (Zry) sulamispiste 2000–2250

UO2 liukeneminen Zry-sulaan alkaa 2000->

Boorikarbidin (B4C) sulamispiste 2620

Keraamisen U-Zr-O sulan muodostuminen 2870

ZrO2 sulamispiste 2960

UO2 sulamispiste 3120

Taulukossa esiintyvistä lämpötiloista huomataan, että polttoaineen ja suojakuoren reagoin-

tilämpötilat ovat huomattavasti korkeampia verrattuna tukirakenteisiin sekä säätösauvama-

teriaaleihin. Lisäksi oksidien sulamislämpötilat ovat huomattavasti metalleja korkeampia.

Tämä ei kuitenkaan paranna rakenteiden kestävyyttä, koska oksidit muodostavat tyypilli-

sesti metalleja huokoisempia rakenteita. Taulukosta nähdään myös, että muodostuneet eu-

tektiset seokset alentavat entisestään tuki- ja säätösauvamateriaalien sulamislämpötiloja.

Sydämen ja tukirakenteiden vaurioituminen etenee ylhäältä alaspäin, koska rakenteiden

lämpötila laskee mentäessä kohti alatilan pohjaa. Pelkistä sulamislämpötiloista voidaan

kuitenkin päätellä, että rakenteiden rikkoutuminen lähtee liikkeelle säätösauvamateriaaleis-

ta sekä sydämen tukirakenteiden yläosista. Paineastian alatilassa hiljalleen höyrystyvä vesi

jäähdyttää tukirakenteita, minkä vuoksi osa polttoaineesta lämpenee sulamispisteeseensä

ennen kuin kaikki tukirakenteet pettävät polttoainerakenteiden alta. Edellä esitetyt seikat

vaikuttavat omalta osaltaan onnettomuuden etenemiseen ja huomioidaan myös tapahtumi-

en mallinnuksessa, mitä käsitellään enemmän kappaleessa 4.4.2. Sydämen uudelleenkas-

tumista ja veden vaikutuksia käsitellään kappaleessa 3.3.5.

Onnettomuuden alkuvaiheessa tapahtumien eteneminen paineastian sisäpuolella riippuu

siitä kuinka paljon jäähdytettä tai höyryä paineastiassa on. Jos näitä on runsaasti, alkavat

polttoainesauvojen yläpäät sulaa alapäiden ollessa vielä veden peittämiä. Sauvojen yläpään
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suojakuoresta ja polttoaineesta koostuva metallisula putoaa alas, mutta jähmettyy kiinteäk-

si saavutettuaan jäähdytepinnan. Tämä muodostaa sydänalueelle laatan, jonka päälle kertyy

oksidipitoista materiaa rikkoutuneista polttoainesauvoista. Partikkelikasa tuottaa jälkiläm-

pöä ja lopulta sulaa, koska se ei pääse kosketuksiin jäähdytteen kanssa. Sydänalueelle

muodostuu näin sula-allas, jota peittää kiinteämpi kuorikerros. Jäähdytteen vähentyessä

sula-allas ohentaa kuorikerrosta, kunnes se lopulta puhkeaa ja sula pääsee purkautumaan

paineastian pohjalle. (Jokiniemi et al., 1995, s. 19.)

LOCA-tapauksissa jäähdytteen määrä paineastiassa voi vähentyä suhteellisen nopeasti,

jolloin koko sydänalue pääsee kuumenemaan lyhyemmässä ajassa. Polttoainesauvojen ylä-

päiden sulaessa jäähdytteen pinta on jo sauvojen alapuolella, eikä sula-allasta tällöin muo-

dostu sydänalueelle. Lisäksi vähäisemmästä vesimäärästä johtuen zirkoniumia ei hapetu

yhtä paljon reaktioissa veden ja vesihöyryn kanssa. Tästä puolestaan seuraa sydänsulan

suurempi metallipitoisuus. (Jokiniemi et al., 1995, s. 20.) Zirkoniumin hapettumista käsi-

tellään kappaleessa 3.3.3.

Edellä kuvatut tapahtumat ovat samankaltaisia sekä BWR- että PWR-laitoksissa. Kiehu-

tusvesilaitoksissa on lisäksi muutama ominaisuus, jotka vaikuttavat huomattavasti sydän-

sulan valumiseen. Pienen jäähdytemäärän tapauksessa sydänsula saattaa tippuessaan tarttua

ja jähmettyä alatilassa oleviin rakenteisiin. Tällöin sulan reagointi paineastian pohjan kans-

sa viivästyy. Materiaaleihin tarttuminen voi myös aiheuttaa rakenteissa heikkenemistä,

joka myöhemmässä vaiheessa kiihdyttää sydämen hajoamista ja paineastian rikkoutumista.

(Jokiniemi et al., 1995, s. 20.); (Sehgal, 2012, s. 49–50 & 171.)

Alatilan rakenteiden lisäksi PWR- ja BWR-laitosten reaktorisydänten jäähdytevirtaukset

ovat erilaiset. Kiehutusvesilaitoksissa virtaus jaetaan polttoainekanaviin, jäähdytteen jaka-

miseksi tasaisemmin sydänalueelle. Tällainen rakenne hankaloittaa sydänsulan jähmetty-

mistä suureksi laataksi sekä suuren sula-altaan muodostumista. Polttoainekanavien vaiku-

tuksesta sula putoaa paineastian pohjalle todennäköisemmin monissa pienissä erissä kuin

yhtenä tai muutamana suurena sulamassana. Tämä puolestaan pienentää paineastian rik-

koutumisriskiä johtuen höyryräjähdyksestä tai suuren sulamassan iskeytymisestä pohjalle

kerralla. (Sehgal, 2012, s. 49–50.) Höyryräjähdyksiä käsitellään kappaleessa 3.3.2.
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Paineastian alatilassa sydänsula alkaa ablaation vaikutuksesta sulattaa ja liuottaa RPV:n

teräksistä pohjaa. Todennäköisin sydänsulan purkautumisreitti BWR-laitoksissa on säätö-

sauvojen ja instrumentointien läpiviennit paineastian pohjassa, ja tämä saattaa johtaa hy-

vinkin aikaiseen paineastian puhkeamiseen. (Sehgal, 2012, s. 173.)

3.3.2 Höyryräjähdykset

Edellisessä kappaleessa 3.3.1 todettiin, että säätösauvojen ja instrumentointien ohjausput-

ket estävät rajujen höyryräjähdysten tapahtumisen paineastian alatilassa. Paineastian ulko-

puolella on kuitenkin mahdollista tapahtua nopean höyrystymisen aiheuttamia räjähdyksiä.

Tämä on seurausta kappaleessa 2.2 kerrotusta alemman kuivatilan tulvituksesta. Alempi

kuivatila tulisi olla täytettynä vedellä ennen paineastian puhkeamista ja sydänsulan valu-

mista suojarakennukseen. Tällä toiminnolla estetään sydänsulan ja betonin väliset reaktiot

sekä lauhtumattomien kaasujen syntyminen suojarakennukseen. (Sehgal, 2012, s. 52.) Näi-

tä käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.3.4

Höyryräjähdyksiin liittyvät tutkimukset ovat osoittaneet, että zirkoniumista ja uraani-

polttoaineesta koostuva hapettunut sydänsula ei aiheuta rajuja höyryräjähdyksiä kovinkaan

helposti. Syynä tähän on todennäköisesti se, että pudotessaan veteen sulapisaran pintaan

muodostuu sitkoinen rajakerros, joka estää sulan pirstoutumisen hienoksi veden sekaan.

Tällöin lämmönsiirtopinta-ala sulasta jäähdytteeseen ei pääse kasvamaan riittävästi, aiheut-

taakseen suurta höyryräjähdystä. (Sehgal, 2012, s. 52.) Tästä huolimatta ei ole täysin var-

maa onko höyryräjähdysten todennäköisyys niin suuri, että veden lisääminen kuivatilaan

tulisi aloittaa vasta sulan purkauduttua paineastiasta (Sehgal, 2012, s. 196). Sydänsulan

jäähdytystä käsitellään lisää kappaleessa 3.3.5.

OL1- ja OL2-laitosten tapauksessa rajuja höyryräjähdyksiä ei oleteta tapahtuvan. Sen si-

jaan pieniä räjähdyksiä oletetaan tapahtuvan erityisesti siinä vaiheessa onnettomuutta, kun

sydänsulan putoaminen alempaan kuivatilaan käynnistyy. Tässä tilanteessa tapahtuvien

räjähdysten vaikutuksia Olkiluodon BWR-laitosten rakenteille on tutkittu, ja tulosten pe-

rusteella on voitu todeta, että suojarakennuksen eheys ei ole uhattuna määriteltyjen höyry-

räjähdysten tapahtuessa. (FSAR 9.8, 2015, s. 3.)
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3.3.3 Materiaalien hapettuminen ja vedyn vapautuminen

Vedyn muodostuminen vakavassa reaktorionnettomuudessa on seurausta materiaalien ke-

miallisesta reagoinnista keskenään sekä veden radiolyysistä. Vetyä vapautuu paineastian

sisällä, kun rakenteiden kuumentuneet metallit - zirkonium, boorikarbidi, uraani ja teräs -

hapettuvat höyry-ympäristössä. Lisäksi vetyä voi muodostua sydänsulan reagoidessa beto-

nin kanssa paineastian ulkopuolella sekä metalliseosten korroosion vaikutuksesta. Zir-

koniumin hapettumisen seurauksena vapautuva vetymäärä on lähes kymmenkertainen ver-

rattuna muihin vapautumismuotoihin. Vakavissa onnettomuuksissa vapautumisnopeus on

arviolta 0,1–5,0 kg/s Zr:n hapettumisreaktion seurauksena. Zr:n hapettumisreaktio on esi-

tetty reaktioyhtälössä (1). (Sehgal, 2012, s. 195.)

Zr + 2	H O → ZrO + 2	H + ΔH (1)

Reaktio on eksoterminen ja yhtälössä 1 esiintyvä ΔH tarkoittaa vapautuvaa reaktiolämpöä.

Lukuarvona se on luokkaa MJ/kg, mutta vaihtelee jonkin verran zirkoniumin lämpötilan ja

metalliseoksen mukaan. Vapautuvan vedyn ja reaktion kokonaislämmön suuruuteen vai-

kuttavat pääasiassa kaksi tekijää: vesihöyryn riittävyys ja hapen diffuusio. Diffuusiota ta-

pahtuu suojakuoren pintaan muodostuneiden ZrO2-kerroksen läpi sekä vedystä muodostu-

neen rajapinnan yli. Vesihöyryn riittävyys rajoittaa hapettumisen kokonaismäärää ja dif-

fuusiomuodot hapettumisnopeutta. Vedystä muodostuu hapettumisreaktion vaikutuksesta

rajakerros aivan suojakuoren pintaan. Hapettumisen nopeutta kuvaava suure ratkaistaan

diffuusioteoriasta, jossa esimerkiksi hapettuneen kerroksen paksuus on ajan ja reaktiono-

peuskertoimen K tulo. Kertoimen määrittämiseen on erilaisia korrelaatioita, mutta lukuar-

von laskenta voidaan esittää yhdellä yhtälöllä. Tämä on esitetty yhtälössä (2). (Sehgal,

2012, s. 94–95.)

= ∙ ( ∙ )⁄ (2)

Missä A vakio, joka riippuu käytettävästä korrelaatiosta

B aktivaatioenergia [J/mol]

R yleinen kaasuvakio [J/mol·K]

T lämpötila [K]

Alhaisemmissa lämpötiloissa hapen diffuusio ja ZrO2:n muodostuminen suojakuoren pin-

taan rajoittaa huomattavasti vesihöyryn ja Zircaloyn hapettumisreaktiota. Diffuusion ede-
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tessä oksidikerroksesta tulee paksumpi ja hapettuminen hidastuu. Yhtälöstä 2 nähdään, että

reaktiivisuuskerroin K kasvaa eksponentiaalisesti lämpötilan noustessa, ja siten myös ha-

pettumista kuvaava suure kasvaa. Kokeellisesti on todettu, että lämpötilan noustessa yli

1200 °C:een suojakuoren pintakerrokseen kertyneen ZrO2:n hapettumiselta suojaava vaiku-

tus heikkenee suuresti. Tästä seuraa, että hapettuminen pääsee tunkeutumaan syvemmälle

suojakuoreen ja ollessaan eksoterminen reaktio, tämä hapettuminen kiihdyttää lämpötilan

nousua ja siten myös hapettumisreaktiota. (Sehgal, 2012, s. 95.)

Reaktorisydämen sulamismalleissa pidetään lämpötilaa 1200 °C sellaisena raja-

lämpötilana minkä ylityttyä sydämen sulamista - vähintäänkin osittain - ei voida enää estää.

Suojakuoren ylitettyä 1200 celsiusastetta, hapettumisesta vapautuva lämpö vastaa jälki-

lämpötehoa. Lämpötilan noustessa yli 1500 celsiusasteen, vapautuva lämpömäärä saattaa

olla jopa suurempi kuin jälkilämpö. Huomioitavaa kuitenkin on, että suojakuoren lämpöti-

lan noustessa hapettumista alkavat rajoittamaan vähentynyt höyryn ja lisääntynyt vedyn

määrä paineastiassa. Lisäksi Zircaloyn sulaminen ja valuminen paineastian hieman vii-

leämpään alatilaan pysäyttävät hapettumisreaktion ja vedyn tuoton. Tästä syystä on epäto-

dennäköistä, että kaikki Zircaloy pääsisi hapettumaan vakavan reaktorionnettomuuden

aikana. (Sehgal, 2012, s. 95–96.)

Sydämen teräksiset tukirakenteet sekä säätösauvojen boorikarbidi hapettuvat myös höyry-

ympäristössä vetyä vapauttaen. Reaktioissa vapautuva vedyn määrä on kuitenkin huomat-

tavasti vähäisempi verrattuna suojakuoren reaktioihin. Tämä johtuu suureksi osaksi teräk-

sen ja B4C:n vähäisemmästä määrästä reaktorissa sekä alhaisemmista sulamislämpötiloista

verrattuna zirkonium-seoksiin. Zr-seosten sulamislämpötila on välillä 1730–1980 °C, te-

räksen sulamislämpötila on hieman seoksesta riippuen noin 1450 °C ja boorikarbidin ja

raudan eutektisen seoksen noin 1150 °C. (Sehgal, 2012, s. 96–98; Jokiniemi et al., 1995, s.

18.)

Teräksen ja B4C:n oksidoituminen ovat myös eksotermisia reaktioita ja vaikuttavat sydän-

alueen termohydrauliseen toimintaan. Boorikarbidin hapettuminen on vielä erityisen ekso-

terminen, ja tällä on vaikutusta erityisesti onnettomuuden alkuvaiheessa, kun vedenpinta

on alkanut laskea ja sydämen yläosa paljastuu. B4C:n hapettumisreaktioissa muodostuu
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vedyn lisäksi muun muassa hiilimonoksidia, hiilidioksidia sekä metaania, jotka voivat vai-

kuttaa materiaalien kemiallisiin ominaisuuksiin. (Sehgal, 2012, s. 114.)

MELCOR mallintaa kaikkien kolmen edellä esitellyn materiaalin hapettumisen - Zircaloy,

teräs ja B4C. Hapettumisen mallinnuksessa huomioon otettavia asioita käsitellään kappa-

leessa 4.4.1.

3.3.4 Sydänsulan ja betonin väliset reaktiot

Sydänsulan ja betonin välisiä reaktioita (Molten Corium-Concrete Interaction, MCCI) voi

esiintyä suojarakennuksen alemmassa kuivatilassa, minne sydänsula valuu RPV:n puh-

keamisen jälkeen. Kuivatilan betonista valettua ja sylinterinmuotoista pohjarakennetta kut-

sutaan reaktorikuopaksi (ks. kuva 4). Kuopan betonissa tapahtuu ablaatiota kuuman sydän-

sulan vaikutuksesta, minkä seurauksena betonin sisältämät aineet irtautuvat kiinteästä ra-

kenteesta ja suojarakennuksen eheyskin voi olla uhattuna. Ablaatiota esiintyy, kun betonin

lämpötila on noussut noin 1200–1450 °C. (Sehgal, 2012, s. 196–197 & 370.)

Betonissa tapahtuu myös puhdasta sulamista, mutta MCCI-reaktiot koostuvat pääasiassa

nestemäisten ja kaasumaisten aineiden kemiallisesta reagoinnista keskenään. Reaktioissa

sydänsulasta vapautuu huomattavia määriä fissiotuotteita aerosoli-muodossa ja betonista

lauhtumattomia kaasuja, kuten H2, CO ja CO2. Lauhtumattomat kaasut nostavat suojara-

kennuksen painetta, joka on muutenkin jo kohonnut vakavan onnettomuuden vaikutuksesta.

Hiilidioksidia vapautuu suoraan betoni-rakenteista, mutta vety- ja hiilimonoksidi-kaasujen

muodostuminen on seurausta hapettumisreaktiosta, jotka ovat eksotermisia. Tämä lämmön-

tuotto puolestaan auttaa ylläpitämään betonin korkeaa lämpötilaa ja ablaation mahdolli-

suutta. (Sehgal, 2012, s. 196–197 & 369–370.)

Vetyä muodostuu zirkoniumin, raudan ja betonin sisältämän piin reagoidessa vesihöyryn

kanssa. MCCI:n alkuvaiheessa vedyn tuotto on luokkaa 1-2 kg/s ja pääosa vedystä muo-

dostuu zirkoniumin hapettumisessa. MCCI:n jatkuessa pidempään, vapaan zirkoniumin

määrä vähenee nopeasti ja vedyn muodostuminen siirtyy raudan oksidoitumisen määrää-

mäksi, ja on luokkaa 4 g/s. Raudan hapettuessa myös höyrymäärä on suhteellisen suuri,

jolloin vedyn räjähdysmäisen reagoinnin todennäköisyys reaktorikuopassa pienenee mitä
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pidempään MCCI jatkuu. Lopulta muodostuvan vedyn kokonaismäärään sydänsula-betoni-

reaktiossa vaikuttaa pääasiassa paineastiassa hapettumatta jääneen Zr:n määrä. (Sehgal,

2012, s. 196–197 & 369–370.)

MCCI voidaan estää vähintäänkin osittain, tulvittamalla alempi kuivatila vedellä ennen

paineastian puhkeamista. Sydänsula alkaa jäähtyä heti pudotessaan reaktorikuopassa ole-

van veden sekaan. Sulan pintaan muodostuu kiinteämpi kuorikerros, joka ainakin hidastaa

betonin kulumista. Lisäksi sydänsula peittyy kokonaan veden alle, jos vettä vain on riittä-

västi kuopassa. Tällöin myös fissiotuoteaerosolien vapautuminen sulasta suojarakennuk-

seen estyy. (Jokiniemi, 1995, s. 70.)

Sydänsula-betoni-reaktioihin liittyen on tehty laajasti tutkimusta jo useamman vuosikym-

menen ajan. Näiden perusteella pääosa reaktioissa esiintyvistä ilmiöistä tunnetaan jo melko

hyvin, kuten tässä kappaleessa edellä esitellyt asiat. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet,

että betonin kulumista kontrolloi nimenomaan lämmönsiirto sydänsulan ja betonin välillä.

Huomioitavaa kuitenkin on, että lämmönsiirtoon vaikuttaa erityisesti reagoivien materiaa-

lien koostumus, mutta tämä on hyvä lähtökohta tapahtumia mallintaville koodeille. Eri

ohjelmat antavat kuitenkin huomattavan erilaisia tuloksia esimerkiksi liittyen reaktori-

kuopan pohjan puhkisulamiseen. Tämä johtuu erilaisten mallinnusvaihtoehtojen laajasta

kirjosta, josta puolestaan seuraa, että luotettavuus on epävarmaa. (Sehgal, 2012, s. 372–

399.)

Laajasta tutkimuksesta huolimatta useita epävarmuustekijöitä on vielä ratkaisematta. Näitä

ovat muun muassa ablaation 2D-mallintaminen homogeeniselle sula-altaalle, sula-altaan

kerroksellisuus todellisessa tilanteessa sekä metallien ja oksidien kerroksellisuus kaasukup-

linnan vaikutuksesta. (Sehgal, 2012, s. 413–414.) MCCI-tapahtumien huomioonottaminen

työssä ajetuissa MELCOR-malleissa käsitellään myöhemmin kappaleessa 5. Kuvassa 6 on

vielä esitetty sydänsulan kerroksellisuus, MCCI:ssä esiintyviä ilmiöitä sekä rajapintojen

muodostuminen betonin kanssa.
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Kuva 6. Sydänsulan kerrostuminen reaktorikuopassa (Sehgal, 2012, s. 391.)

Kuvan 6 merkinnät ovat yleisiä kaikille laskentakoodeille ja erot esiintyvät käytettävien

laskentamallien valinnoissa. Eroja tehdään muun muassa konvektiivisen lämmönsiirron

korrelaatioissa, sydänsulan termokemiallisessa aineistossa, laskennassa käytettävissä kemi-

allisissa reaktioissa sekä sulan kerrostumisen ja kuopan ablaation mallintamisessa. Kuvan

6 tilanteessa reaktorikuoppaa ei ole tulvitettu vedellä, joten reaktiot tapahtuvat kuivassa

kaasutilassa. (Sehgal, 2012, s. 391–392.)

3.3.5 Sydämen uudelleenkastuminen ja sydänsulan jäähdytettävyys

Onnettomuuden edettyä reaktorisydämen paljastumiseen ja lämpötilan nousuun, sydämen

uudelleenkastuminen on mahdollista. Useiden tutkimusten ja TMI-2 onnettomuudesta saa-

tujen tietojen mukaan, uudelleenkastuminen aiheuttaa huomattavia ongelmia, jos sydän on

ollut kuivana jo jonkin aikaa ja lämpötila on päässyt nousemaan yli 1200 °C:een. Lämpöti-

la saadaan laskuun osassa sydäntä, mutta höyryn tuotto on tällöin niin suurta, että jäähty-

mättä jääneet suojakuoren osat reagoivat höyryn kanssa voimakkaasti ja lämpötilan nousu

vain kiihtyy näissä osissa sydäntä. Uudelleenkastuminen saattaa aiheuttaa myös materiaali-

en pirstoutumista, kun hauraat hapettuneet metallit jäähtyvät äkillisesti. Muita höyryn- ja

vedyntuoton ongelmia on käsitelty edellisessä kappaleessa. (Sehgal, 2012, s. 97, 104–105.)

Edellä esitetyn lisäksi, uudelleenkastumisen seurauksena on mahdollista tapahtua huomat-

tavaa fissiotuotteiden vapautumista, kun polttoaineen suojakuoreen syntyy jäähtymisen
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seurauksena säröjä. Polttoaineeseen muodostuneet fissiokaasut voivat tällöin vapautua

polttoainerakenteesta itsestään tai sauvan sisäisestä kaasutilasta. Monien tutkimuksien mu-

kaan on myös mahdollista, että yllä esitettyjä ilmiöitä tapahtuu vain paikallisesti sydänalu-

eella. Tällöin ongelmat sydänmateriaalien hajoamisessa tai paineastian ja kiertopiirin pai-

neennousussa eivät olisi yhtä vakavia. Täyttä varmuutta näille ilmiöille ei vielä ole ja siksi

näitä tutkitaan edelleen. (Sehgal, 2012, s. 104–107.)

Vakavan onnettomuuden edettyä sydämen sulamiseen, voisi sulaa olla mahdollista jäähdyt-

tää sen valuttua paineastian alatilaan. Eräs mahdollinen sulan jäähdytyskonsepti, joka so-

veltuisi BWR-laitoksille, esitellään liitteessä II.

Mikäli sydänsulaa ei jäähdytetä paineastian sisällä tai jäähdyttäminen epäonnistuu, täytyy

jäähdytys hoitaa suojarakennuksen alemmassa kuivatilassa. Jäähdytyksen on pakollista

tapahtua kappaleessa 3.3.4 esitettyjen ilmiöiden estämiseksi ja suojarakennuksen tiiveyden

takaamiseksi. Mahdollisia paineastian ulkoisia jäähdytysmuotoja on kaksi. Ensimmäinen

on jo edellisissä kappaleissa mainittu kuivatilan tulvitus ennen sulan purkautumista

RPV:stä ja toinen on jäähdytysveden lisääminen vasta sulan pudottua kuivatilan betonilaa-

tan päälle. Jäähdytysvaihtoehtoja on pohdittu useissa tutkimuksissa, mutta edelleenkään ei

ole varmaa, kumpi vaihtoehdoista olisi parempi ja miten suuri vaikutus on laitostyypillä tai

alemman kuivatilan geometrialla. (Sehgal, 2012, s. 53, s. 308–309.)

Pääasiallinen ero jäähdytysvaihtoehdoissa on sydänsulan pirstaloitumisessa ja sen vaiku-

tuksessa sulan ja veden väliseen lämmönsiirtoon. Jälkimmäisessä tapauksessa pirstaloitu-

mista ei juuri tapahdu, koska sula ja jäähdyte reagoivat voimakkaasti keskenään vain aivan

aluksi, ja tämän seurauksena sulan pintaan muodostuu eristävä kuorikerros. (Sehgal, 2012,

s. 309.)

Ensimmäisen jäähdytysvaihtoehdon kohdalla tulee varmistua siitä, että vesikerros reaktori-

kuopassa on riittävän suuri, sillä liian vähäinen veden määrä ei mahdollista pitkäaikaista

jäähdytystä. Oli veden määrä mikä tahansa, tulvituksen seurauksena sydänsula varmasti

pirstaloituu osittain erikokoisiksi partikkeleiksi iskeytyessään veteen, jolloin lämmönsiir-

topinta-ala kasvaa ja jäähtyminen tehostuu tapahtuman alkuvaiheessa. Tästä seuraa nopea



40

ja suuri höyryntuotto suojarakennuksessa, ja ilmiö voi mahdollistaa myös höyryräjähdykset.

(Sehgal, 2012, s. 309.) Kappaleessa 3.3.2 kuitenkin todettiin, että höyrystymisreaktiot eivät

välttämättä ole liian voimakkaita aiheuttaakseen riskiä suojarakennuksen eheydelle.

Sydänsulan pirstoutumisessa muodostuneet partikkelit vajoavat vesialtaan pohjalle ja muo-

dostavat betonilaatan päälle keon. Keon huokoisuus ja paksuus sekä partikkelien koko

määrittelevät sulan jäähdytettävyyden. Mitä huokoisempi ja ohuempi keko ja mitä suurem-

pia partikkeleita sitä paremmin jäähdytys on toteutettavissa. Tulvituksessa on kuitenkin

mahdollista, että sula ei pirstaloidu kunnolla, jolloin reaktorikuopan pohjalle muodostuu

ensin yksittäinen paksumpi sulakerros. Tämän päälle vajoaa pirstaleista koostuva keko ja

keon päälle vesiallas. (Sehgal, 2012, s. 53, 309.) Tämä muistuttaa jo enemmän tilannetta,

joka seuraa toisesta jäähdytysvaihtoehdosta.

Veden lisääminen sulan pitkäkestoisessa jäähdyttämisessä voidaan toteuttaa molemmissa

vaihtoehdoissa kahdella tavalla. Vettä voidaan lisätä joko sulan päälle tai alle. Alapuolinen

veden syöttö tapahtuisi paine-eron vaikutuksesta betonin läpi tulevista suuttimista tai beto-

nin huokoisen pintakerroksen läpi. Alapuolisen jäähdytyksen toimivuudesta on tehty useita

tutkimuksia ja malleja, joiden perusteella se olisi yläpuolista jäähdytystä parempi vaihtoeh-

to. Höyryräjähdysten riski on lähes mitätön ja lisäksi nopea höyryntuotto jäähdytyksen

alussa muodostaa sydänsulan pohjaan huokoisuutta, jota pitkin vesi pääsee tunkeutumaan

syvemmälle sulaan. Veden syöttö tulisi kuitenkin aloittaa lähes heti sydänsulan pudottua

kuoppaan, jotta betonista ei ehdi sekoittua silikaatteja sulan joukkoon. Silikaatit muodosta-

vat sulan kanssa erittäin viskoosin pinnan, jota sulan alla muodostuva höyry ei kykene

kunnolla lävistämään ja tekemään sulan alaosasta huokoisempaa. (Sehgal, 2012, s. 55, 309.)

Jäähdytysjärjestelmä, joka voitaisiin mahdollisesti lisätä jälkikäteen jo käytössä oleville

laitoksille, olisi asentaa alempaan kuivatilaan laskuputkia. Näitä pitkin yläpuolelta syötet-

tävä vesi voitaisiin johtaa osittain sydänsulan alapuolelle ja hyödyntää näin tutkimuksissa

todettua parempaa jäähdytysmetodia. (Sehgal, 2012, s. 56–57.)
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3.3.6 Suojarakennuksen rakenteellinen kestävyys

Suojarakennuksen eheys on ominaisuus, joka tulee kyetä säilyttämään kaikissa tilanteissa.

Ensinnäkin tällä estetään hallitsematon radioaktiivinen päästö ja toisekseen paineen hallit-

sematon purkaus, joka voisi vaurioittaa laajasti reaktorirakennusta ja turvallisuusjärjestel-

miä. Käytännössä tämä toteutetaan pitämällä suojarakennuksen paine sallituissa rajoissa -

näistä kerrottiin kappaleessa 2.2. Paineeseen vaikuttavat suojarakennuksen lämpötila sekä

lauhtumattomien kaasujen ja höyryn muodostuminen. Äkillisiä paineen nousuja sekä sei-

nämiä vaurioittavia irtokappaleita voi muodostua vety- ja höyryräjähdysten seurauksena.

Näiden todennäköisyys OL1- ja OL2-laitosten tapauksessa on kuitenkin erittäin pieni.

(Sehgal, 2012, s. 60–61; Jokinen et al., 1995, s. 63.)

Suojarakennuksen lämpötila voi nousta vedyn palamisen seurauksena ja sydänsulan sätei-

lylämmönsiirron vaikutuksesta, jos vedenpinta alemmassa kuivatilassa laskee sulan ylä-

pinnan alapuolelle, sekä hieman vapautuvan höyryn vaikutuksesta. Näistä käytännössä

vain höyryllä on vaikusta OL1- ja OL2-laitosten inertissä typpi-ilmassa ja tulvitetussa re-

aktorikuopassa, ja höyrynkin vaikutus lämpötilaan on hyvin vähäistä. (Jokinen et al., 1995,

s. 63.)

Suojarakennuksen mahdollinen vaurioituminen voi esiintyä rakennuksen kupolissa, mie-

histö- tai materiaaliluukussa, putkien ja kaapelien läpivienneissä sekä alemman kuivatilan

betonissa. Lisäksi paineen nousu voi aiheuttaa pullistuman ja lopulta murtuman suojara-

kennuksen ulkoseinämässä. Pullistuma voi seurata jo suojarakennuksen suunnittelupaineen

ylityksestä. Tämä poistaa eristyksen ylemmän kuivatilan ja märkätilan väliltä, jolloin kaa-

sutilavuudet pääsevät sekoittumaan keskenään ja suojarakennuksen paineenalennus lauh-

duttamalla höyryä märkätilan vesialtaaseen menetetään.  (Jokinen et al., 1995, s. 67–68.)

Paineenalennuksen hoitavaa ja muita suojarakennuksen rakenteellisen kestävyyden turvaa-

via järjestelmiä käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4.

OL1- ja OL2-laitoksille tehdyissä analyyseissa suojarakennuksen murtuman on arvioitu

tapahtuvan kun paine ylittää 10,1 baaria 100 celsiusasteessa. Tässä tilassa suojarakennuk-

sen eheydenmenetyksen todennäköisyys on 5 %. Murtuminen tapahtuu suurin piirtein

ylemmän kuivatilan miehistöluukun tasolla. Analyyseissä on lisäksi todettu suojaraken-
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nuksen kupolin pulttien alkavan venyä ja laipassa olevien O-renkaiden antavan periksi, kun

suojarakennuksen ja reaktorialtaan välinen paine-ero ylittää 8,7 baaria 50 °C:ssa. Altaan

veden korkeus on 7 metriä, joten paine altaan pohjalla on hieman suurempi kuin reaktori-

hallissa. Tällöin pulttien venymisen johdosta tapahtuva suojarakennuksen eheyden mene-

tys tapahtuu viiden prosentin todennäköisyydellä, kun paine suojarakennuksessa ylittää

10,2 baaria lämpötilan ollessa 50 astetta celsiusta. (FSAR 9.8, 2015, s. 4-6.)

Henkilöluukkujen paineensietokyvyn alin raja on 14,5 baaria 100 celsiusasteessa, jolloin

eheydenmenetyksen todennäköisyys on 5 %. Henkilöluukkujen eheyteen vaikuttaa myös

lämpötila, sillä ovessa olevan tarkkailulasin tiivisteenä käytettävä silikoni ei kestä yli

260 °C:n lämpötilaa. Materiaaliluukun kestävyyttä rajoittaa sen kupolin pullistumisen ai-

heuttama tiiveyden menetys. Tämä tapahtuu paineen ylitettyä 10,1 baaria 100 °C:ssa.

(FSAR 9.8, 2015, s. 6.)

Suojarakennuksen putki- ja kaapeliläpivientien kestävyyttä on myös analysoitu OL1- ja

OL2-laitoksilla. Putki-läpivientien on määritetty kestävän yli 50 baarin painetta, joten näil-

lä ei ole merkitystä eheys-kysymyksessä. Kaapeliläpiviennit kestävät myös hyvin painetta,

mutta lämpötilan ylittäessä noin 260 °C, voi läpivienteihin muodostua paineen ja lämpöti-

lan yhteisvaikutuksesta pieniä vuotoja. (FSAR 9.8, 2015, s. 6.) Suojarakennuksen eri osien

sietokyvylliset raja-arvot paineelle ja lämpötilalle on esitetty vielä kootusti taulukossa 3

Taulukko 3. Paineen ja lämpötilan raja-arvoja suojarakennuksen tiiveyden menetyksessä (FSAR 9.8, 2015, s.
4-6).

Suojarakennuksen osat Murtuman/tiiveyden menetyksen aiheuttamat tekijät

Paine/paine-ero [bar] Lämpötila [°C]

Seinämät 10,1 (T = 100 °C)

Kupoli 10,2 (T = 50 °C)

Henkilöluukku 14,5 (T = 100 °C) 260

Materiaaliluukku 10,1 (T = 100 °C)

Kaapeliläpiviennit 260

Putkiläpiviennit 50
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3.4 Vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmät OL1- ja OL2-

laitoksilla
OL1- ja OL2-laitoksilla on useita eri järjestelmiä, joilla turvataan laitosten toiminta erilai-

sissa häiriötilanteissa. Vakavaan onnettomuuteen päätymiseksi vaaditaan useiden järjes-

telmien häiriö, jolloin reaktorisydän voi vaurioitua jäähdytteen menetyksen seurauksena.

Seuraavassa keskitytään pääasiassa vakavien onnettomuuksien kannalta tärkeimpiin järjes-

telmiin.

Jäähdytysveden syötön ja sähkönsaannin turvaamiseen liittyvät järjestelmät pyrkivät ta-

kaamaan sen, ettei laitos koskaan päätyisi vakavaan reaktorionnettomuuteen. Laitoksilla on

tästä huolimatta varauduttu myös tilanteisiin, joissa laajamittainen sydänvaurio pääsee ta-

pahtumaan. Tällöin tarvitaan turvallisuusjärjestelmiä, joilla kyetään hallitsemaan mahdol-

lista ympäristöpäästöä ja estämään vähintään Valtioneuvoston asetuksessa määritelty va-

kava onnettomuus. Asetuksessa (VNA 717/2013) sanotaan, että päästöstä ei saa aiheutua

tarvetta "väestön laajoille suojautumistoimenpiteille eikä pitkäaikaisille laajojen maa- ja

vesialueiden käyttörajoituksille".

Liitteessä I esitetyssä kuvassa on osa OL1- ja OL2-laitosten päävirtauskaaviosta. Kuvasta

nähdään suojarakennukseen meneviä ja rakennuksesta lähteviä järjestelmiä. Samassa ku-

vassa näkyy myös seuraavana esiteltävät järjestelmät.

3.4.1 Ulospuhallusjärjestelmä - 314

Ulospuhallusjärjestelmän turvallisuustehtävänä on reaktoripaineastian paineenalennus pu-

haltamalla höyryä reaktoripaineastiasta märkätilan lauhdutusaltaaseen. Tämä voi tulla tar-

peeseen useamman eri tapahtuman seurauksena, mutta vakavien onnettomuuksien kannalta

314-järjestelmän käyttötarve voidaan jakaa kahteen eri tapahtuma-tyyppiin. (FSAR 314,

2013)

Ensimmäinen on kiertolinjan putkirikkotilanne, jossa reaktorin paine lähtee laskuun ja pin-

nankorkeus, alun nousun jälkeen, lopulta laskuun. Veden pinnan laskettua L4-tasolle

käynnistyy automaattinen paineenalennus eli ADS (Automatic Depressurisation). Toinen

tapahtumatyyppi muodostuu tilanteista, joiden seurauksena höyryvirtaus turpiinille ja



44

lauhduttimelle estyy, mutta kyseessä ei ole putkirikko. Tämän seurauksena höyryä alkaa

kertyä kiertopiiriin ja piirin paine lähtee nousuun. Paineen noustua yli 74 baarin, käynnis-

tyy ulospuhallus paineen alentamiseksi. Tällainen tilanne voisi muodostua esimerkiksi

SBO-onnettomuudessa, jolloin paineenalennuksella estetään myös korkeapaineinen sydän-

sulan purkautuminen sekä äkillinen suojarakennuksen paineistuminen ja lämpötilan nousu.

(FSAR 314, 2013)

3.4.2 Lauhdutusjärjestelmä - 316

Lauhdutusjärjestelmä koostuu märkätilasta sekä ylempää kuivatilaa ja märkätilaa yhdistä-

vistä alaspuhallusputkista. Märkätilassa on noin 2700 m3 sisältävä lauhdutusallas ja sen

yläpuolella kaasutila. Välitaso erottaa ylemmän kuivatilan ja märkätilan kaasutilavuudet

toisistaan. (FSAR 316, 2015)

Lauhdutusjärjestelmän turvallisuustoiminto vakavassa onnettomuudessa on aluksi vastaan-

ottaa ja lauhduttaa 314-järjestelmän puhaltama höyry ja näin poistaa jälkilämpöä reaktoris-

ta. Toinen käyttötarve on suojarakennuksen kuivatilan paineen alentaminen ylemmän kui-

vatilan ja märkätilan paine-eron avulla. Kuivatilan paineen noustessa höyry alkaa purkau-

tua alaspuhallusputkien kautta ja lauhtuu märkätilan vesialtaassa. Lauhdutusjärjestelmän

kapasiteetti on suunniteltu siten, että se kykenee lauhduttamaan putkikatkosonnettomuu-

dessa kaiken kuivatilaan vapautuvan höyryn. (FSAR 316, 2015, s. 5.) Suojarakennuksen

paineenalennuksen epäonnistumista ja välitason tiiveyden pettämistä käsiteltiin aiemmin

kappaleessa 3.3.6.

3.4.3 Suojarakennuksen ylipainesuojausjärjestelmä - 361

Ylipainesuojausjärjestelmää joudutaan käyttämään tilanteessa, jossa LOCA:n jälkeen suo-

jarakennuksen paineen alennus ei onnistu täysin järjestelmällä 316 ja paine jatkaa nousu-

aan. 361-järjestelmässä on murtolevy, joka puhkeaa automaattisesti, jos paine suojaraken-

nuksessa nousee yli 7 baarin. Järjestelmän kapasiteetti on mitoitettu siten, että höyrylinjas-

sa tapahtuu giljotiinikatkos, ja kuiva- ja märkätilan kaasutilavuuksien välillä on yhden

alaspuhallusputken suuruinen vuoto. (FSAR 361, 2014, s 5-7.)
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3.4.4 Suojarakennuksen suodatettu paineenalennusjärjestelmä - 362

Suodatettu paineenalennusjärjestelmä on jälkiasennettu OL1- ja OL2-laitosyksiköille. Jär-

jestelmä on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan vakavien reaktorionnettomuuksien yh-

teydessä. 362-järjestelmän käyttö tulee tarpeeseen tilanteessa, jossa polttoaine on vaurioi-

tunut pahasti, fissiotuotteita on vapautunut suojarakennukseen ja paine on noussut suojara-

kennuksen tiiveyttä uhkaavalle tasolle. Järjestelmän käynnistyminen tapahtuu murtolevyn

puhkeamisella, kun paine ylittää 5,5 baaria. Puhkeamispaine on alhaisempi kuin 361-

järjestelmän murtolevyllä, jotta onnettomuustilanteessa vältyttäisiin suurelta radioaktiivi-

selta päästöltä. (FSAR 362, 2015, s. 5-7.) 362-järjestelmän yksinkertaistettu rakenne on

esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Suojarakennuksen suodatetun paineenalennusjärjestelmän yksinkertaistettu rakenne (TVO, 2007, s.
10).

362-järjestelmä imee paine-eron vaikutuksesta höyryä, lauhtumattomia kaasuja sekä ae-

rosoleja suojarakennuksen kaasutilavuuksista. Suodatinyksikön jälkeen putkilinjassa on

kuristuslaippa, jolla linjaan saadaan aikaan kriittinen virtaus. Virtaus säilyy kriittisenä niin

kauan, kun suojarakennuksen paine on yli 2 bar (abs). Höyryvirtaus järjestelmässä on mak-

simissaan noin 6 kg/s. (FSAR 362, 2015, s 7.)

Kaasumaisia fissiotuotteita ovat jalokaasut, sekä jodi. Kuvasta 7 nähdään, että kaasuvirtaus

puhalletaan erillisessä säiliössä olevaan vesialtaaseen venturisuuttimien kautta. Suutinvir-
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taus ja vesipatja suodattavat pääosan aerosoleista, mutta osa jatkaa kaasun mukana ylös-

päin säiliössä. Virtaus kulkee säiliön yläosassa olevan suodattimen läpi, jonka jälkeen kaa-

sun seasta on suodattunut pois yli 99 % alkuperäisestä aerosolimäärästä. Kaasumaisesta

alkuainejodista suodattuu vähintään 99 %. Suodattimen jälkeen loput kaasut ohjataan pois-

tokaasulinjaan ja sieltä laitoksen poistokaasupiippuun. (FSAR 362, 2015.)

Jalokaasujen päästöön järjestelmä ei pysty vaikuttamaan, mutta muita kaasumaisia ja ae-

rosolimuotoisia fissiotuotteita SAM-suodatin puhdistaa tehokkaasti. Alkuainejodille puh-

distuskerroin on 100 ja aerosoleille 1000. Orgaanista jodia oletetaan olevan suojaraken-

nuksen kaasutilavuuksissa noin 1 % koko sydämen jodi-inventaarista ja SAM-suodattimen

puhdistuskerroin on orgaaniselle jodille 5. Edellä esitettyjä puhdistuskertoimia käytetään

myös OL1- ja OL2-laitosten MELCOR-malleissa. Ylemmän kuivatilan 362-yhde on todel-

lisuudessa aivan suojarakennuksen yläosissa eikä kuvan 7 esittämällä tasolla. Tämä järjes-

tely mahdollistaa osaltaan suojarakennuksen vesitäytön ja reaktorisydämen yläpinnan peit-

tymisen veden alle, onnettomuuden myöhäisessä vaiheessa. (FSAR 362, 2015; FSAR 9.8,

2015, s. 15–16)

3.4.5 Suojarakennuksen vesitäyttöjärjestelmä - 365

Suojarakennuksen vesitäyttöjärjestelmää tarvitaan vain vakavan onnettomuuden sattuessa.

Järjestelmän tehtävänä on suojarakennuksen paineen laskeminen sekä ilmatilan peseminen

veden ruiskutuksella suojarakennuksen yläosasta. Lisäksi järjestelmällä voidaan tarvittaes-

sa nostaa lauhdutusaltaan pH:ta sekä pitää auki 314 pika-avausventtiilejä. Onnettomuuden

myöhemmässä vaiheessa 365-järjestelmällä suoritetaan myös suojarakennuksen vesitäyttö

sydämen yläpuolelle. (FSAR, 2015, s. 5.)

Varsinainen järjestelmä koostuu kahdesta putkilinjasta, joka yhdistää toisiinsa palovesijär-

jestelmän ja suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän. Vesi otetaan järjestelmään palo-

vesipumppaamoilta ja lopullinen ruiskutus suojarakennukseen tapahtuu järjestelmällä 322.

(FSAR, 2015, s. 5.)
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3.4.6 Järjestelmät täydellisen vaihtosähkönmenetyksen varalle

Aiemmissa kappaleissa on jo mainittu, että SBO-onnettomuuksiin ollaan varautumassa

myös OL1- ja OL2-laitoksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytettävissä tulee olla

järjestelmä, joka kykenee poistamaan jälkilämpötehoa välittömästi sähköjen menetyksen

jälkeen. Tämän tulee toteutua myös silloin, kun laitos on ollut tehoajolla, eli täydessä käyt-

töpaineessa ja -lämpötilassa. Järjestelmän tulee lisäksi toimia vähintään siihen asti, kunnes

muita jäähdytysmenetelmiä voidaan ottaa käyttöön. TVO:lla tämän toteuttamiseksi on

suunniteltu konseptia, jossa heti sähköjen menetyksen jälkeen hyödynnetään reaktorissa

muodostuvaa höyryä lisäveden pumppaamiseksi reaktoriin, ja reaktorin paineen laskettua

riittävästi pumpataan lisävesi palovesijärjestelmästä.

SBO:n seurauksena menetetään syöttöveden pumppaus reaktoriin, reaktori menee pikasul-

kuun ja turpiini sekä lauhdutin erotetaan sulkemalla päähöyrylinjan venttiilit. Tässä kohtaa

reaktorissa tapahtuu edelleen huomattavaa höyryntuottoa, jolloin paine lähtee nousuun ja

vedenpinta laskuun. Nykyisillä OL1- ja OL2-laitosten järjestelmillä, tapahtumista seuraisi

vain paineenalennus 314-järjestelmällä, koska normaalisti käytettävä apusyöttövesijärjes-

telmä ei ole SBO:n seurauksena käytettävissä. (FSAR 328, 2015, s. 2.)

Suunnitteilla olevaa 329-järjestelmää kutsutaan nimellä korkeapaineinen höyrytur-

biinikäyttöinen apusyöttövesipumppausjärjestelmä (Alternate Coolant Injection System,

ACIS). ACIS-järjestelmän suunnitellaan ottavan reaktorin pinnankorkeus hallintaan samal-

la kun 314-järjestelmä säätää paineen 69 baariin. Järjestelmän 329 saatua pinta hallintaan,

operaattori erikseen säätää 314-järjestelmän alentamaan reaktorin painetta. Painetta alenne-

taan siten, että lämpötila laskee enintään 40 °C tunnissa. (FSAR 329, 2015, s. 8.)

Järjestelmä 329 toimii paine-eron avulla, ajamalla höyryä turbiinikäyttöisen pumpun (Tur-

bine driven Water Lubricated pump, TWL) läpi. TWL-pumpun toiminta perustuu samalle

akselille kiinnitettyyn höyryturbiiniin ja pumppuun, jolloin turbiinin läpi ajettava höyry

pyörittää suoraan pumpun roottoria, ilman minkäänlaista sähkökäyttöä. (FSAR 329, 2015,

s. 3.) TWL-pumpun ja koko ACIS-järjestelmän rakennetta selvennetään kuvassa 8.
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Kuva 8. ACIS-järjestelmän yksinkertaistettu järjestelmäkuvaaja (Muistio 156784, 2014, s. 6).

TWL-pumpun höyry otetaan suoraan päähöyrylinjasta 311, ja kuljettuaan turbiinin läpi

höyry puhalletaan 316-järjestelmän lauhdutusaltaaseen. Pumpun imu- ja painepuolen yh-

teet ovat kiinni apusyöttövesijärjestelmässä 327, johon jäähdyte otetaan täyssuolanpoiste-

tun veden jakelujärjestelmästä 733 ja pumpataan syöttövesilinjaan 312. Järjestelmän 327

ollessa käytettävissä, estetään ACIS-järjestelmän turha käynnistyminen lyhyellä viiveellä

käynnistymissignaalissa. (FSAR 329, 2015, s. 7.)

ACIS-järjestelmä kykenee poistamaan reaktorin jälkilämpöä siihen asti, että reaktorin pai-

ne on laskenut noin 6,5–7 baariin. Jäähtymisnopeus määrittelee alarajan paineenalennuk-

sen kestolle, mutta lämpötilaa voidaan tarvittaessa pudottaa myös hitaammin - tosin vain

tiettyyn pisteeseen asti. Paineenalennuksen kokonaiskesto voi kaikissa tapauksissa olla 3–8

tuntia. Paineen laskettua haluttuun tasoon, käynnistetään reaktorin matalapaineinen lisä-

vesijärjestelmä 328. (FSAR 329, 2015, s. 8; FSAR 328, 2015, s. 2.) Järjestelmä koostuu

putkilinjasta, joka yhdistää palovesijärjestelmän 861 ja reaktorin ruiskutusjärjestelmän 323.

Järjestelmän 328 käyttöönotto vaatii erillisiä toimenpiteitä, kuten venttiilien avaamisia.
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Toimenpiteiden ja 328-järjestelmän käyttövalmiiksi saattamisen kestoksi on arvioitu kestä-

vän noin 2 tuntia. Tämä alittaa selvästi ACIS-järjestelmän toiminta-ajan kaikissa tilanteissa.

(FSAR 328, 2015.)

ACIS-järjestelmän toimintaa on TVO:n toimesta analysoitu jo MELCOR-versiolla 1.8.6,

mutta lisää analyysejä tarvitaan ja niitä tullaan myös tekemään. Lisäksi ACIS-järjestelmän

mallit muokataan tulevaisuudessa myös MELCOR-versioon 2.1 sopiviksi.
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4 VAKAVIEN REAKTORIONNETTOMUUKSIEN MALLINTAMI-

NEN

Vakavien onnettomuuksien mallintamiseen käytettävien ohjelmien kehitys alkoi varsinai-

sesti vasta TMI 2:den onnettomuuden jälkeen. Kuten johdannossa jo todettiin, mallinnus-

ohjelmat voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: Integraaliset, mekanistiset ja yksittäisiä ilmi-

öitä mallintavat. (Sehgal, 2012, s. 625–626.)

4.1 Integraaliset ohjelmat
Integraaliset koodit ovat laitostason ohjelmia, jotka käyttävät pääosin ohjelman sisään

valmiiksi koodattuja laskentamalleja ilmiöiden simuloimiseksi. Käyttäjä valitsee mitä mal-

leja ja korrelaatioita käytetään ja antaa parametrit, joita ohjelma laskennassaan käyttää.

Tähdellisimpiin laskentamalleihin on tyypillisesti koodattu valmiiksi jotkin oletusarvot,

joita käyttäjä muuttaa tarvittaessa. Tällaisella käytännöllä säästetään niin laskenta-aikaa

kuin käyttäjän koodaamiseen tarvitsemaansa aikaa. Integraalisia ohjelmia ovat esimerkiksi

tässä työssä käytetty MELCOR sekä toinen Yhdysvalloissa valmistettu ohjelma, MAAP4.

(Sehgal, 2012 s. 625–626.)

Integraaliset ohjelmat ovat suhteellisen nopeita ajaa, jolloin lyhyessä ajassa pystytään las-

kemaan useita erilaisia skenaarioita sekä tehtyä malleille herkkyystarkasteluja. Integraali-

sia koodeja käytetään tyypillisesti arvioimaan mitä laitokselle kokonaisuudessaan tapahtuu

vakavissa onnettomuuksissa ja miten kauan tiettyjen tapahtumien ilmentymiseen kuluu

aikaa. Erityisesti integraalisia koodeja voidaan hyödyntää tason 2 PRA:ssa. (Sehgal, 2012,

s. 626 & 629.)

Integraalisilla ohjelmilla pystytään tyypillisesti mallintamaan lähes kaikkia vakavassa on-

nettomuudessa esiintyviä ilmiöitä, paitsi höyryräjähdyksiä tai suojarakennuksen rakenteel-

lisia rasituksia. Malleissa voidaan ottaa huomioon turvallisuusjärjestelmien automaattiset

ja operaattoritoimiset käynnistykset. Yksittäisten ilmiöiden ja tapahtumien mallintamisessa

tehdään kuitenkin yksinkertaistuksia, jotta koko laitoksen mallintamiseen tarvittava lasken-

ta-aika pysyy järkevänä. Ohjelman ajon kokonaiskesto tulisi olla enimmillään yhtä pitkä,

kuin mallinnettava todellinen aika. Eli haluttaessa tietää laitoksen tila vuorokausi onnetto-
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muuden jälkeen, tulisi ohjelman laskea tämä vähintään 24 tunnissa. Tässä ominaisuudessa

on lievää vaihtelua eri ohjelmien välillä. (Sehgal, 2012, s. 629–630.)

Toisinaan ohjelman laskenta halutaan erittäin nopeaksi, jolloin rajoitetaan käyttäjän valin-

tamahdollisuuksia laskentamallien ja laskennan tarkkuuden suhteen. Toisinaan taas ohjel-

mat halutaan pitää joustavampina ja käyttäjälle jätetään enemmän valinnanvaraa, mutta

tämä tarkoittaa tietysti myös laskenta-ajan pitenemistä. Aiemmin mainituista ohjelmista

MELCOR on joustavampi ja hieman hitaampi, ja MAAP4 puolestaan on nopeampi ja va-

kaampi ajaa. MAAP4 on myös hieman epätarkempi ja säätövaraa jää käyttäjälle huomatta-

vasti vähemmän. (Sehgal, 2012, s. 629–630.)

Integraalisissa ohjelmissa mallinnus jaetaan erillisiin laskentasoluihin ja kontrollitilavuuk-

siin. Massa- ja energiataseet määritetään erikseen kaikissa kontrollitilavuuksissa ja tilavuu-

det yhdistetään toisiinsa erilaisilla virtauksilla. Lisäksi eri ilmiöiden laskenta jaetaan erilli-

siin moduuleihen ja yksi moduuli hoitaa laskennan ajan määrityksen sekä tiedonsiirron

muiden moduulien välillä. (Sehgal, 2012, s. 630.)

4.2 Mekanistiset ohjelmat ja yksittäisilmiöiden mallinnus
Mekanistisia ohjelmia, kuten SCDAP/RELAP5 ja CONTAIN, käytetään vakavien onnet-

tomuuksien tapahtumien tarkempaan mallinnukseen. Ohjelmalla SCDAP/RELAP5 mallin-

netaan reaktorin kiertopiirin toimintaa ja sydämen hajoamista. CONTAIN on puolestaan

tarkoitettu suojarakennuksen ilmiöiden mallinnukseen.

Ohjelmien tarkempi mallinnus lisää niiden laskenta-aikaa verrattuna integraalisiin ohjel-

miin, ja siksi mekanistisia koodeja käytetäänkin yleensä laitosten osakokonaisuuksien las-

kentaan. Integraalisissa ohjelmissa käytetään usein jotakin korrelaatiota ilmiön mallinnuk-

seen, mutta mekanistisissa koodeissa määritetään integraali- ja differentiaaliyhtälöiden

numeerinen ratkaisu. Lähtökohta on, että laskennan ja käytettävissä olevien lähtötietojen

epätarkkuus olisivat samaa luokkaa. Mekanistiset ohjelmat soveltuvat hyvin parhaan arvi-

on -mallinnukseen (best estimate) ja niitä voidaan käyttää integraalisten ohjelmien vertai-

luanalyyseissä (benchmarking). (Sehgal, 2012, s. 626.)
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Yksityiskohtaisia yksittäisilmiöitä mallintavia ohjelmia voidaan tarvita nopean laskennan

vuoksi tai sitten tapahtuman fysikaaliset ilmiöt ovat erittäin monimutkaisia tai moniulottei-

sia. Tyypillisiä mallinnuskohteita ovat höyryräjähdykset, sydänsulan levittyminen, raken-

teiden mekaaniset rasitukset sekä termohydrauliikan 3D-laskenta. Höyryräjähdyksiä ja

sydänsulan levittymistä mallinnetaan esimerkiksi sellaisella ohjelmalla kuin MC3D. Ra-

kenteiden mekaanisten rasitusten mallinnukseen käytetään muun muassa ohjelmaa nimeltä

CAST3M. (Sehgal, 2012, s. 626–627.)

4.3 Laskennan perusta MELCOR-versiossa 2.1
Johdannossa todettiin, että versiota 1.8.6 ei tulla enää päivittämään Sandian kansallisen

laboratorion toimesta ja siksi versioon 2.1 siirtyminen on väistämätöntä. Tarkemmin il-

maistuna, tässä työssä on käytetty SNL:n julkaisemaa MELCOR-versiota 2.1.6342. Uu-

dempiakin versioita on tämän työn kirjoitusvaiheessa jo julkaistu, mutta nämä eivät ole

virallisia vaan ovat vielä testivaiheessa.

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, MELCOR luetellaan integraaliseksi laskentaoh-

jelmaksi, jolla pystytään mallintamaan pääosa vakavissa onnettomuuksissa esiintyvistä

ilmiöistä. MELCOR 2.1:ssä käytettävät laskentamallit alkavat muistuttaa jo mekanistisia

ohjelmia, mutta epävarmimmat ilmiöt, kuten MCCI-ilmiöt, mallinnetaan edelleen käyttä-

mällä puhtaasti korrelaatioita. MELCOR on myös deterministinen laskentaohjelma, jossa

käyttäjä valitsee laskennassa esiintyvät tapahtumat. Tapahtumien todennäköisyyttä pohdi-

taan erikseen ja lasketaan erillisillä ohjelmilla. (Humphries et al., 2015a, s. 14; Humphries

et al., 2015b, s. 8.)

MELCOR on erittäin joustava mallinnusohjelma, sillä käyttäjällä on mahdollisuus valita

käytettävät korrelaatiot, monien ilmiöiden laskennassa, useista eri vaihtoehdoista. Joissain

tapauksissa käyttäjän on myös mahdollista määritellä oma funktio käytettävälle parametril-

le. Lisäksi monissa muissa integraalisissa ohjelmissa koodin sisäänrakennetut parametrit,

voidaan MELCOR:ssa ilmaista herkkyyskertoimina. Esimerkiksi lämmönsiirtokertoimet

ovat usein vakioita monissa ohjelmissa, mutta MELCOR:ssa näitä arvoja pystytään muut-

tamaan. Herkkyyskertoimien avulla pystytään paremmin tarkastelemaan parametrien vai-

kutusta mallin toimintaan. (Humphries et al., 2015a, s. 14; Humphries et al., 2015b, s. 8.)
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Mallinnus MELCOR:ssa pohjautuu koko mallin jaotteluun kontrollitilavuuksiksi sekä il-

miöiden laskennan jakamiseen erillisiin moduuleihin. Käyttäjä voi itse määritellä tilavuuk-

sien määrän ja koot, mutta niiden sisällä lasketaan aina erikseen massa- ja energiataseet.

Yhden kontrollitilavuuden sisällä voi esiintyä useita ilmiöitä, joiden vaikutukset toisiinsa

otetaan huomioon tiedonsiirrossa moduulien välillä. Erillisellä komennolla voidaan esi-

merkiksi kutsua toisessa moduulissa määriteltyä funktiota tai tiettyä suuretta. Erilaisia mo-

duuleja on kaikkiaan 26, joista neljä toimii yhden päämoduulin sisällä alimoduuleina.

Näistä 21 on oleellisia OL1- ja OL2-laitosten MELCOR-mallinnuksessa, ja näiden toimin-

ta esitetään lyhyesti seuraavana. Loput viisi esitetään liitteessä II. (Humphries et al., 2015a,

s. 14–21; Humphries et al., 2015b, s. 7.)

BUR-moduuli (Burn/Combustion) mallintaa palavien kaasujen reaktiot sekä liekkirintaman

etenemisnopeuden. Moduuli vertaa kontrollitilavuuden olosuhteita palamisen ja räjähdyk-

sen vaatimuksiin, ja päättää palamisen etenemisestä.

CAV-moduuli (Cavity) mallintaa MCCI-ilmiöt. Moduuli pohjautuu SNL:n kehittämään

CORCON-MOD3-ohjelmaan, jolla on erikseen voitu mallintaa sydänsulan ja betonin väli-

siä reaktioita, mutta on kiinnitetty myös MELCOR:n ohjelmakoodiin.

CF-moduuliin (Control Functions) käyttäjä pystyy itse määrittelemään laskennan ohjaami-

seen tarvittavia funktioita sekä lisäämään tuloksina käsiteltäviä muuttujia. Laskennan oh-

jaamista ovat esimerkiksi venttiilien sulkemiset ja avaamiset, joilla voidaan käynnistää

turvallisuusjärjestelmiä mallintavia osia.

COR-moduulissa (Core) käsitellään kaikkea paineastian sisäisten rakenteiden käyttäyty-

mistä. Näihin kuuluvat sydänmateriaalien, tukirakenteiden sekä säätösauvojen lämpenemi-

nen ja sulaminen sekä virtauskanavien tukkeutuminen, paineastian pohjan puhkeaminen ja

sulamateriaalin vapautuminen suojarakennukseen.

CVH-moduulissa (Control Volume Hydrodynamics) lasketaan kontrollitilavuuksien mas-

sa- ja energiataseet. FL-moduulissa (Flow Paths) määritellään kontrollitilavuuksien yhtey-

det ja lasketaan massa- ja energiavirrat tilavuuksien välillä.
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CVT-moduuli (Control Volume Thermodynamics) mallintaa kontrollitilavuuksien termo-

dynaamista tilaa. Käyttäjä ei pysty vaikuttamaan tämän moduulin toimintaan.

DCH-moduuli (Decay Heat) määrittää radionuklidien hajoamisessa muodostuvan jälki-

lämpötehon.

EOS-moduuli (Equation Of State) yhdistää CVT-, H2O- ja NCG-moduulien tiedot yhdeksi

koodilohkoksi laskentaa varten. H2O-moduuli (Water Properties) mallintaa veden ominai-

suuksia laskennassa, käyttämällä erilaisia tilanyhtälöitä. NCG-moduuli (NonCondensible

Gas equation of state) määrittelee puolestaan lauhtumattomien kaasujen ominaisuuksia

kaasujen tilanyhtälön perusteella.

ESF-moduuli (Engineered Safety Features) pitää sisällään pienempiä yksittäisiä moduuleja,

joilla voidaan mallintaa esimerkiksi lauhduttimien, puhallinjäähdyttimien, paineakkujen

sekä vedyn passiivisten autokatalyyttisten rekombinaattoreiden toimintaa.

EXEC-moduuli (Executive package) kontrolloi mallin ajoa. Moduulissa määritetään ajon

aika-askeleittain eteneminen ja konvergoitumis-ongelmien ratkaisuja sekä tulostettavien

tietojen määrä.

FDI-moduulissa (Fuel Dispersal Interactions) määritellään sydänsulan purkautuminen pai-

neastian ulkopuolelle sekä sitä seuraavat sydänsulan lämmönsiirto ja vuorovaikutukset

jäähdytteen kanssa.

HS-moduuli (Heat Structures) mallintaa erikseen kontrollitilavuuksien neste- ja kaasutila-

vuuksien aiheuttamat, lämpörakenteisiin kohdistuvat aineen- ja lämmönsiirrolliset ilmiöt.

MP-moduulissa (Material Properties) määritellään materiaalien ominaisuudet, pois lukien

vesi ja lauhtumattomat kaasut, joille on omat moduulinsa. Käyttäjä voi myös määritellä

omia materiaaleja.
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PROG-moduuli on osa MELGEN- ja MELCOR-komentotiedostojen käyttöä. Moduuli

toimii linkkinä MELCOR-ohjelman ja tietokoneella tehtävän laskennan välillä.

RN-moduulissa (RadioNuclide behaviour) mallinnetaan kaikki radionuklidien liikkumi-

seen liittyvät ilmiöt, kuten nuklidien vapautuminen sekä kaasujen ja aerosolien kulkeutu-

minen virtauskanavissa ja suodattimissa.

SPR-moduuli (Sprays) mallintaa aineen- ja lämmönsiirrolliset ilmiöt ruiskutuksessa muo-

dostuvien vesipisaroiden ja kontrollitilavuuksien välillä.

TF-moduuliin (Tabular Functions) käyttäjä voi CF-moduulin tavoin määritellä omia funk-

tiota määrittelemään laskennassa käytettäviä lukuarvoja. TF-moduulin funktiot määritel-

lään taulukkomuodossa, jolloin jonkin tietyn parametrin arvo määrittää taulukoinnin mu-

kaisesti jonkin toisen parametrin arvon.

TP-moduuli (Transfer Process) kontrolloi sydänsulan ja radionuklidien ominaisuustietojen

siirtoa eri moduulien välillä

MELCOR:n mallinnuksen validointi on toteutettu vertailemalla analyysien tuloksia usei-

siin eri kokeisiin sekä TMI-2 onnettomuuden tutkimisessa selvinneisiin ilmiöihin. Vali-

doinnit kattavat vertailun kokeisiin, joita on tehty niin komponentti-tasolla, osajärjestelmil-

le kuin koko laitoksenkin mittakaavassa. Validointia on toteutettu kaikille laskennassa

huomioitaville ilmiöille. Kaikkien ilmiöiden laskenta ei tosin ole yhtä tarkkaa ja osaa ilmi-

öistä ei tunneta vielä täydellisesti. (Sehgal, 2012, s. 640–644.) Laskennan tarkkuuden pa-

rantamiseksi ja kaikkien ilmiöiden huomioimiseksi, myös MELCOR:sta löytyy vielä kehit-

tämiskohteita, joita käsitellään lyhyesti kappaleessa 4.6.

MELCOR-ohjelman ajo toteutetaan kahdessa osassa: Ensimmäisenä ajetaan osa nimeltä

MELGEN, joka tarkistaa lähes kaikki mallin syötetiedostot ja ilmaisee käyttäjälle, jos

huomattavia virheitä löytyy. MELGEN-ajo tuottaa mallista "RESTART"-tiedoston, joka

sisältää mallin lähtötilanteen. Tämän jälkeen ajetaan osa nimeltä MELCOR, joka on oh-

jelmakokonaisuuden varsinainen laskenta osa. MELCOR-osan syötteessä annetaan mallin
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aika-askeltiedot ja laskenta käynnistyy "RESTART"-tiedoston informaatiolla. MELCOR-

osa tuottaa ajosta binäärimuotoisen tulostiedoston, jota voidaan käsitellä esimerkiksi

SNL:n itse kehittämällä MS Excel-lisäosalla nimeltä PTFREAD. Tulostiedostojen käsitte-

lyyn on myös muita ohjelmia, mutta tässä työssä käytetään PTFREAD-lisäosaa.

4.4 OL1- ja OL2-laitosten mallinnus MELCOR-versiossa 2.1
Tässä kappaleessa esitellään OL1 ja OL2-laitosten tilavuus- ja noodijaottelu yksinkertaiste-

tusti, ja käydään läpi hieman tarkemmin muutama MELCOR:n toiminto, jotka mallintavat

kappaleessa 3.3 esitettyjä ilmiöitä, ja joiden käytössä OL1- ja OL2-laitosmalleissa on vielä

kehitettävää. Kehitystarpeita käsitellään kappaleessa 8.2. Ilmiöt liittyvät sydänaluetta mal-

lintavaan COR-moduuliin ja osa ilmiöitä mallintavista toiminnoista on ollut käytettävissä

jo ohjelmaversiossa 1.8.6.

OL1 ja OL2-laitosten MELCOR-mallissa koko laitos on jaettu 67:n kontrollitilavuuteen.

Suojarakennus kuvataan neljällä tilavuudella, ja nämä jakavat rakennuksen ylempään ja

alempaan kuivatilaan, märkätilaan sekä biologisensuojan ja paineastian väliin jäävään ti-

laan. Tämä on esitetty seuraavana kuvassa 9.
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Kuva 9. Suojarakennuksen kontrollitilavuudet OL1- ja OL2-laitosten MELCOR-mallissa.

Kuvassa 9 toisiinsa koskevat tai limittäin menevät tilavuudet ovat laitosmallissa yhteydessä

toisiinsa yhden tai useamman virtauskanavan välityksellä. Kuvaan on merkitty myös muu-

tama virtauskanava tilanteen selkeyttämiseksi. Märkätilassa nähdään vesialtaan pinnankor-

keus mallin lähtötilanteessa. Vedenpinta on tasossa +12,00 ja märkätilan pohja tasossa

+2,50, vettä on siis mallin lähtötilanteessa 9,5 metriä. Tämä taso on määritelty myös mär-

kätilan normaaliksi vedenpinnan korkeudeksi (FSAR 150, 2010, s. 16).

Paineastia on OL1- ja OL2-laitosten MELCOR-mallissa puolestaan kuvattu seitsemällä

kontrollitilavuudella: Rengastila, johon tulee syöttövesi ja josta lähtee höyry, alatila, kah-

teen osaan jaettu sydänalue, kahteen osaan jaettu höyrynkuivain ja sydämen ylätila sekä

höyrynerotin. Jaottelua on selvennetty kuvassa 10.
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Kuva 10. Paineastian kontrollitilavuuksien jaottelu OL1 ja OL2 -laitosten MELCOR-mallissa.

Kuvan 10 kontrollitilavuuksille pätee sama ajatus kuin kuvassa 9 esitetyille tilavuuksille.

Kuvaan merkityt höyrynerotin ja -kuivain eivät mallissa sisällä kyseisten komponenttien

toiminnallisuutta, vaan tarkoituksena on vain kuvata höyryn ja veden tilavuuksia paineasti-

assa. Kuvassa esiintyvä "Bypass", eli ohivirtaus, tarkoittaa polttoainekanavien väliin me-

nevän virtauksen osuutta koko sydänalueen tilavuudesta. Jaottelu on toteutettu näin, jotta

mallissa on selkeämpi määrittää mahdollisia virtauskanavien tukkeutumis-ilmiöitä sydä-

men vaurioitumisen seurauksena. Kuvaan 10 on lisätty vielä sydänalueen ja alatilan COR-

moduulin noodijako, selkeyttämään sydämen asettumista paineastiaan, MELCOR-mallissa.

Yllä esiteltyjen 11 kontrollitilavuuden lisäksi, loput 56 tilavuutta kuvaavat turvallisuusjär-

jestelmiä, pääkiertoputkistoja, reaktorihallia, turpiinisaareketta, poistokaasupiippua sekä

erinäisiä huonetiloja, joihin höyry- tai vesilinjojen vuotoja voi muodostua ja radioaktiivisia



59

aineita levitä. Yksi kontrollitilavuus edustaa myös laitoksen ulkopuolista ympäristöä, johon

vakavan onnettomuuden seurauksena muodostuva mahdollinen päästö lopulta päätyy.

Reaktorisydän ja paineastian alatila on COR-moduulissa jaettu 17:n aksiaaliseen tasoon ja

viidestä kuuteen radiaalitasoon. Alatilan pohja on hieman leveämpi, koska rengastila lop-

puu tälle korkeudelle. Näin sydänsulalla on hieman enemmän tilaa levittäytyä alatilaan

myös MELCOR-mallissa. Sydänalue on vaakasuunnassa mallinnettu vain puolikkaana

COR-moduuliin. Koko sydänalue huomioidaan laskennassa ja tuloksissa lisäämällä puo-

likkaaseen malliin sen peilikuva, ja tämä kokonaisuus nähdään myös kuvassa 10. Puolik-

kaan sydämen noodijakoa on selvennetty vielä kuvassa 11.
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Kuva 11. Sydänalueen noodijako COR-moduulissa OL1 ja OL2-laitoksille.

Kuvaan 11 on selvennyksen vuoksi merkitty sinisellä paineastian kontrollitilavuuksia, mut-

ta näitä ei huomioida COR-moduulissa. Noodien koot ovat kuvassa täysin oikeassa mitta-

suhteessa toisiinsa verrattuna ja tästä nähdään, että sydämen noodijako on huomattavasti

tiheämpi verrattuna alatilaan. Tämä luonnollisesti pohjautuu siihen, että sydämen ilmiöiden

mallinnus onnettomuustilanteessa vaatii hieman enemmän tarkkuutta kuin ilmiöt alapuoli-

sissa tukirakenteissa. Sydänalueen aksiaaliset lämpöpinnat noodien välillä ovat MELCOR-
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mallissa määritelty sydämen yläpinnasta rengastilan alareunaan, koska tällä alueella tapah-

tuu lämmönsiirtoa metallirakenteiden läpi. Sydänsulan pudottua alatilan pohjalle, ei läm-

pöpintojen rakenne ole enää samalla tavoin selkeä.

Kappaleen 3.3.1 lopussa todettiin, että paineastian pohja pettää ensimmäisenä oletettavasti

jonkin läpiviennin kohdalta. OL1:n ja OL2:n MELCOR-mallissa kaikkia pohjan läpivien-

tejä ei ole mallinnettu erikseen vaan näitä edustaa yksi suurempi läpivienti. COR-

moduulissa tämä on merkitty liittymään noodiin (1,1), joka on myös paineastian pohjan

alin kohta. Läpivienti edustaa pinta-alaltaan ja massaltaan kaikkien läpivientien kokonai-

suutta. Lisäksi tälle yksittäisen läpiviennin puhkeamiselle on määritelty halkaisija, joka

vähintään tulee muodostua ennen kuin sydänsula voi purkautua alempaan kuivatilaan. Mi-

nimihalkaisija on 7,1 cm.

4.4.1 Hapettumisen mallinnus MELCOR:ssa

Materiaalien hapettumista ja vedyn vapautumista käsiteltiin kappaleessa 3.3.3. Zircaloyn

kohdalla MELCOR mallintaa sekä höyryn että hapen oksidoivat vaikutukset, mutta teräk-

sen tapauksessa vain höyryn. Molempien metallien kohdalla MELCOR ottaa kuitenkin

hapettumista rajoittavina tekijöinä huomioon rakenteiden sulamisen, muodostuneen oksi-

dikerroksen sekä rakenteiden pintaan vedystä muodostuneen rajakerroksen. (Humphries et

al., 2015b, s. 190.)

Boorikarbidin hapettumisen mallinnukseen on kaksi vaihtoehtoa. Vanha ohjelman oletus-

malli ottaa huomioon vain vesihöyryn hapettavat vaikutukset. Lisäksi vanha malli arvioi

muodostuvan metaanin määrän huomattavan alakanttiin vetykonsentraation kasvaessa.

Uudemmassa mallissa korkea vedyn määrä ei vaikuta laskennan tarkkuuteen ja B4C:n ha-

pettumisessa huomioidaan myös happi. Riippumatta valitusta mallista, boorikarbidi ei

MELCOR:n laskennassa reagoi höyryn tai hapen kanssa ennen kuin säätösauvojen teräksi-

nen vaippa rikkoutuu. (Humphries et al., 2015b, s. 190–191.) Tässä työssä analysoitavissa

laitosmalleissa ei ole käytetty uutta hapettumismallia.
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4.4.2 Sydämen sulamisen mallinnus MELCOR-laskennassa

Kappaleissa 3.3.1 ja 3.3.5 esiteltiin paineastian sisäisiä tapahtumia ja sydämen sulamiseen

liittyviä ilmiöitä. Sydänalueen materiaalien rikkoutuminen voidaan MELCOR:ssa mallin-

taa useammalla eri tavalla. Vaihtoehdot ovat materiaalin paksuus, lämpötila tai jokin lu-

juuden määrittävä korrelaatio. Ohjelmaan on oletusarvoisesti asetettu maksimilämpötilat,

joiden ylityttyä rakenteet sulavat. Käyttäjä pystyy kuitenkin herkkyyskertoimilla muok-

kaamaan näitä arvoja. (Humphries et al., 2015a.)

OL1 ja OL2-laitosten MELCOR-mallissa paksuus ja lujuuden korrelaatio määrittelevät

suojakuorirakenteiden ja teräksisten tukirakenteiden kestävyyden. Näiden rakenteiden kes-

tävyys voitaisiin haluttaessa muuttaa myös täysin lämpötilariippuvaiseksi. Sopivimman

mekanismin valinta ei ole täysin varmaa, ja SNL suositteleekin tekemään herkkyystarkas-

teluja valittavalle mekanismille ja lämpötilarajoille. (Humphries et al., 2015b.) Näitä on

käsitelty myös tämän työn analyyseissä, joita pohditaan kappaleessa 7.2.

Säätösauvojen rakenteen MELCOR mallintaa suurin piirtein samoin kuin polttoainesauvo-

jen. Säätösauvassa teräksisen suojakerroksen sisällä on boorikarbidi-pellettejä. Näistä alkaa

muodostua noin 1500 Kelvinin lämpötilassa eutektinen seos, joka aiheuttaa teräksisen suo-

jakuoren rikkoutumisen ennen sen sulamislämpötilaa 1700 K. Tästä puolestaan seuraa

edellisessä kappaleessa esitelty boorikarbidin hapettumisen mallinnus. Säätösauvat myös

sulavat tämän prosessin seurauksena huomattavan paljon aikaisemmin kuin mitä boorikar-

bidin sulamislämpötila 2600 K antaa olettaa. MELCOR:ssa B4C:n ja teräksen eutektisen

seoksen sulamislämpötila on noin 1700 K. (Humphries, 2015b, s. 199.)

4.5 MELCOR 1.8.6- ja 2.1-version eroavaisuudet ja uudet ominaisuudet
MELCOR versiot 1.8.6 ja 2.1 ovat, laskennallisilta ominaisuuksiltaan, pääosin identtisiä

keskenään. Suurin muutos fysikaalisessa laskennassa on ohjelmaan lisätty korkean lämpö-

tilan kaasujäähdytteisten reaktorien laskentamallit. Näillä ei tämän lopputyön kannalta ole

merkitystä, joten kyseistä muutosta ei työssä tämän tarkemmin käsitellä. Pääasiallinen syy

uuteen versioon ja suurin muutos edellisiin on lähdekoodin vaihtuminen FORTRAN 77:stä

FORTRAN 95:een ja tämän myötä tehdyt muutokset koodin arkkitehtuurissa ja käytettä-

vyydessä. Näitä käsitellään lisää kappaleissa 4.5.1 ja 4.5.2. Kahden suuremman muutoksen
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lisäksi ohjelmaan on tehty muutamia pienempiä muutoksia (COR-moduuli) ja koodattu

joitakin lisäominaisuuksia, joilla on parannettu laskennan tarkkuutta, lisätty ohjelman

helppokäyttöisyyttä sekä tuotu laskentamalliin muutamia uusia komponentteja. (Humph-

ries et al., 2015c, s. 4-1.)

Uudessa 2.1-ohjelmaversiossa koodiin on sisällytetty seuraavia uusia ominaisuuksia: Kriit-

tisen virtauksen malli (4.5.3), aerosolien kertymämalleille kontrollifunktiot ja muutama

uusi kertymämekanismi (4.5.4), solukohtainen huokoisuuden määrittely (4.5.5) sekä malli

käytetyn polttoaineen altaille (4.5.6) (Humphries, 2012.) Näiden lisäksi liitteessä II on esi-

tetty muutama sellainen uusi ominaisuus, joista ei ole hyötyä BWR-laitosten mallinnukses-

sa.

Näiden lisäksi koodiin on lisätty sellaiset mallinnusominaisuudet kuin kerrostuneen vas-

takkaisvirtauksen virtausmalli, yksinkertaistettu paineakkujen mallinnus sekä uutta vety-

kemian ja jäähdytysvälipiirin komponenttien toiminnan mallinnusta. Kaksi ensimmäistä

liittyvät erityisesti painevesilaitosten toimintaan, kolmatta tarvitaan vedyn tuottamiseen

tarkoitettujen laitosten mallinnukseen ja viimeinen ominaisuus on lisätty sulasuola jäähdyt-

teisten ydinvoimalaitosten mallinnusta varten. (Humphries, 2012.) Näitä ominaisuuksia ei

esitellä tässä työssä tarkemmin.

SNL on raportoinut uudelle ohjelmaversiolle tekemänsä validointiajot, joissa uuden 2.1-

version antamia tuloksia on verrattu vanhoilla 1.8.5- ja 1.8.6-versioilla tehtyihin identtisiin

ajoihin. Raportissa esitellyt ajojen tulokset eivät juuri poikkea toisistaan. Huomioitavaa on

se, että ajot vertailevat yksinkertaisia malleja, eivät kokonaista laitosta. Laitoskokonai-

suuksien eroihin SNL:n dokumentaatio ei ota kantaa. (Humphries et al., 2015c.) Tulosten

pohjalta voidaan kuitenkin olettaa, että eri ohjelmaversioiden tulisi antaa vähintäänkin sa-

mansuuntaisia tuloksia myös tässä lopputyössä käsiteltyjen mallien osalta. Malleja on

muokattu vain konversion osalta eikä kaikkia MELCOR 2.1:den mahdollistamia uusia las-

kennallisia ominaisuuksia ole näin ollen edes hyödynnetty.
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4.5.1 Koodin arkkitehtuuri

MELCOR:n koko lähdekoodi on kirjoitettu uusiksi FORTRAN 95:lle. Tavoitteena on ollut

luoda selkeämpi ja helpommin hallittava rakenne, joka hyödyntää paremmin nykypäivän

ohjelmistotekniikkaa ja -standardeja. (Sehgal, 2012, 2. 640). Lähdekoodin muutoksen

myötä myös syötetiedostojen koodiin on tullut muutoksia. Yksittäisten komentojen toimin-

nallisuus on säilynyt pääosin samana, mutta MELCOR-versiossa 2.1 komennoista on muo-

dostettu selkeitä funktionaalisia kokonaisuuksia. Kuvassa 12 on esitetty esimerkkinä pai-

neastian pinnankorkeuden määrittelyyn tarvittavaa kontrollifunktiota MELCOR-versioissa

1.8.6 ja 2.1.

Kuva 12. Paineastian pinnankorkeuden määritykseen tarvittava kontrollifunktio MELCOR-versioissa 1.8.6
(vas.) ja 2.1 (oik.)

Kuvassa 12 esitetty funktio määrittää reaktoripaineastian pinnankorkeuden vaihtelua -0,3

ja +0,3 metrin välillä, laskemalla yhteen toisissa kontrollifunktioissa määritettyjä lukuarvo-

ja. MELCOR-versiossa 1.8.6 kokonaisuuden määrittävät komennot annetaan erillisinä

funktioina, jotka voivat sijaita missä tahansa kohtaa syötetiedostoa. Versiossa 2.1 komen-

not annetaan yhtenä kokonaisuutena, jonka paikan syötetiedostossa määrittää komento

"CF_ID". Versiossa 2.1 myös käytettävä moduuli tulee nimetä ennen funktioiden määritte-

lyä. Tämän lisäksi uuteen versioon on otettu käyttöön komentojen taulukointi. Tätä hyö-

dynnetään monissa eri komennoissa, kuten kuvan 12 tapauksessa toisten funktioiden kut-

sumisessa sekä parametrien riippuvuuksia määriteltäessä. Kaikki nämä muutokset mahdol-

listavat selkeämmän rakenteen muodostamisen ja helpomman hallinnoinnin tekstitiedosto-
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jen käsittelyohjelmissa. SNL on jopa luonut "Notepad++"-ohjelmaa varten eri funktiot

tunnistavan värikoodauksen, mikä näkyy myös kuvassa 12.

Yksi huomattavimmista eroista versioon 1.8.6 nähden on se, että komentoja ei käsitellä

enää niiden numeroinnin pohjalta vaan käyttäjän antamien nimien mukaisesti. Molemmissa

ohjelmaversioissa funktioille annetaan nimi, mutta kuten kuvasta 12 nähdään, toisia funk-

tioita kutsutaan 1.8.6-versiossa numeron perusteella ja 2.1-versiossa nimen perusteella.

Uudessa ohjelmaversiossa tieto, moduulien sisällä ja eri moduulien välillä, siirtyy siis ko-

mentokokonaisuuksille annettujen nimien perusteella. Välilyöntien käyttö nimissä voi ai-

heuttaa ongelmia mallin ajossa, mutta tätä käsitellään enemmän kappaleessa 6.3. Kokonai-

suuksille eli funktioille annetaan edelleen yksittäinen numero, jota MELCOR käyttää funk-

tioiden järjestelyyn moduulien sisällä, ja jos sama järjestysnumero esiintyy useammin kuin

kerran, estyy koko mallin ajaminen. Numerointi aiheuttaa ongelmia myös laitosmallien

konversiossa, jota käsitellään kappaleessa 6.3.

4.5.2 Erillisten rakenteiden luominen herkkyystarkasteluja varten

Herkkyystarkastelujen teko on erityisen tärkeää laitosmallien toimivuuden varmistamiseksi.

Ensinnäkin pienten muutosten ei tulisi aiheuttaa suuria eroavaisuuksia koko laitoskokonai-

suuden laskennassa, ja lisäksi laskentamallien sekä korrelaatioiden vertailulla voidaan

varmistua siitä, että tehdään parhaat ja sopivimmat valinnat.

MELCOR-versiossa 1.8.6 yksittäisen parametrin tai korrelaation vertailemiseksi, laitos-

mallin syötetiedostoihin pitää tehdä jokaista ajoa varten erikseen muutokset. Versioon 2.1

on tätä varten sisällytetty "Common block feature". Yksittäinen tai useampikin komento

voidaan sisällyttää saman rakenteen sisään, lisäämällä syötetiedostoon komennot

"(((Blockname" ja ")))". Ensimmäinen komento laitetaan syötetiedostossa kohtaan, josta

rakenteen halutaan alkavan ja "Blockname" paikalle kirjoitetaan nimi, jota halutaan käyttää.

Jälkimmäinen komento ilmaisee rakenteen päättymisen. Sama nimi voi esiintyä useassa

rakenteessa ja sama rakenne voi sisältää useita nimiä. Kuvassa 13 on esitetty esimerkkinä

reaktorisydämen kantavien rakenteiden mallintamiseen tehdyt vertailurakenteet.
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Kuva 13. Erillisten rakenteiden luominen herkkyystarkasteluja varten.

Kuvassa 13 rakenteiden hajoamisen perusmalli on rakenteiden lujuuteen pohjautuva korre-

laatio, jonka tietyille kertoimille annetaan taulukossa määrätyt lukuarvot. Vertailumalleissa

tukirakenteiden ylimmän laskentasolun (6) rikkoutuminen on mallinnettu maksimilämpöti-

lan mukaan. Rakenteiden nimeämisen yksi hyöty on, että laskentaan haluttavat funktiot

voidaan valita ajettaessa MELCOR-komentotiedosto, eikä syötetiedostoja näin tarvitse

muuttaa joka kerta erikseen. Laitosmalli täytyy silti ajaa useampaan kertaan, mutta ajojen

välissä säästetään muokkaukseen tarvittava aika.

Toinen hyöty liittyy syötetiedostojen hallintaan. Yhteen ja samaan tiedostoon voidaan si-

sällyttää useita eri laitosmalleja ja ajettava malli voidaan valita vain käynnistämällä MEL-

COR-komentotiedosto. SNL on kehitellyt myös muita keinoja herkkyystarkastelujen tekoa

varten, mutta nämä on toteutettu lisäohjelmien muodossa, eikä niitä siksi esitellä tässä

työssä tarkemmin.
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4.5.3 Lisäys kriittisen virtauksen malliin

MELCOR-versioon 2.1 on lisätty oma menetelmänsä mallintaa kriittistä virtausta ulospu-

hallus-tilanteessa (blowdown). Tällainen ilmiö esiintyy esimerkiksi LOCA:ssa, jossa kier-

topiiristä virtaa ulos sekä vesipisaroita että höyryä. (Humphries et al., 2015b, s. 370.)

Kriittisen virtauksen mallintamiseksi tällaisessa tilanteessa, täytyy ensin tehdä muutoksia

äänen nopeuden yhtälöön. Yleisesti äänen nopeus lasketaan MELCOR:ssa ideaalikaasun

oletuksella. Muutoksena yleiseen tapaukseen, yhtälössä otetaan huomioon myös vesisumun

vaikutus määritettävässä nesteessä tai kaasussa. Kriittisen virtauksen mallissa äänen nope-

us lasketaan yhtälön (3) mukaisesti. (Humphries et al., 2015b, s. 370.)

= ∙ (3)

Missä, Cs Äänen nopeus kaasussa [m/s]

γ Kaasun isentrooppivakio [-]

P Kaasun paine [Pa]

ρ' Kaasu-sumu-seoksen tiheys [kg/m3]

Nesteen tai kaasun seoksen tiheyden laskemiseksi käytetään erillisiä kertoimia lauhtumat-

tomille kaasuille, vesihöyrylle ja sumulle. Tällaista mallia kutsutaan HFM-malliksi (Ho-

mogeneous Frozen Model), ja mallissa eri nesteiden tai kaasujen välillä ei tapahdu lain-

kaan lämmön tai massan siirtymistä. MELCOR:ssa on mahdollista mallintaa kriittistä vir-

tausta myös ilman tiheys-kertoimia ja edellä esitettyjä oletuksia. Tällöin ohjelma käyttää

HEM-mallia (Homogeneous Equilibrium Model). (Humphries et al., 2015b, s. 370–371.)

MELCOR-koodissa HFM-malli voidaan määritellä olevan joko päällä, pois päältä tai vaih-

toehtoisesti voidaan olla mainitsematta koko mallia, jolloin laskennassa käytetään HEM:a.

(Humphries et al., 2015a, s. 428).

Molemmilla malleilla on sekä hyvät että huonot puolensa. HFM-malli arvioi hyvin kriitti-

sen virtauksen arvoja, mutta heikosti kriittisen paineen arvoja. HEM-malli puolestaan arvi-

oi heikosti kriittisen virtauksen arvoja, mutta hyvin kriittisen paineen arvoja. Mallien väli-

nen ero tulee esille erityisesti lyhyiden putkien tai suuttimien tapauksessa. Tällaisiksi tapa-

uksiksi voidaan olettaa nimenomaan LOCA-tilanteet. Virtausputken ollessa pitkä faasien
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voidaan olettaa olevan tasapainotilassa, jolloin HEM-malli arvioi aivan riittävän hyvin

myös kriittisen virtauksen arvot. (Humphries et al., 2015b, s. 370–371.)

4.5.4 Aerosolien kertymämekanismit

Aiemmassa MELCOR-versiossa 1.8.6 on ollut jo eri mekanismeja aerosolien kertymisten

mallintamiseksi, kuten partikkelien laskeutuminen painovoiman vaikutuksesta, Brownin

diffuusio ja lämpödiffuusio. Lisäksi aerosolien kertymisen mallinnuksessa on huomioitu

tilanteet, joissa aerosoleja sisältävän nesteen tai kaasun liike konsentraatioerojen johdosta

vaikuttaa myös aerosolien liikehdintään. (Humphries et al., 2015b, s. 666–670.)

Uudessa 2.1-versiossa on aiempien mekanismien lisäksi koodattu kaksi uutta kertymäme-

kanismia, turbulentti kertymä suorassa putkessa sekä putkimutkiin inertiavoimien vaiku-

tuksesta tapahtuva aerosolien kertyminen. Molemmissa mekanismeissa virtaus on turbu-

lenttista, mutta putkimutkissa inertiavoimat antavat kertymälle oman lisänsä. Uusien me-

kanismien lisäksi MELCOR 2.1:ssä on myös mahdollista kerätä kertymätiedot yksittäisestä

mekanismista. (Humphries et al., 2015b, s. 670–671.)

Turbulentti kertymä mille tahansa pinnalle riippuu suuresti aerosolien partikkelikoosta.

Kertymänopeuden laskentaa varten mekanismi on jaettu partikkelikoon perusteella kol-

meen alueeseen: liikkeen jatkuvuuden -alue suurille partikkeleille, pyörrediffuusioalue

keskikoon partikkeleille ja turbulenttivoimien aiheuttaman diffuusion -alue pienille partik-

keleille. Pieniin partikkeleihin vaikuttaa suuresti myös Brownin liike. (Humphries et al.,

2015b, s. 669.)

Aerosolien kertymämalleissa ei huomioida suurista virtausnopeuksista aiheutuvia vaiku-

tuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi mekanismit, joissa pinnoille kertyneitä aerosoleja irtoaa

takaisin nesteen tai kaasun sekaan. Laskennassa ei myöskään huomioida aerosolien vaiku-

tuksia virtausten kulkuun tai virtauspinta-alaan. Oletus on, että vaikutukset ovat mitättömiä.

(Humphries et al., 2015b, s. 669–670.)
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4.5.5 Laskentasolukohtaisen huokoisuuden määrittely

Laskentasolukohtaista määrittelyä hyödynnetään sydänvauriotilanteessa ja malli otetaan

käyttöön COR-moduulin funktiolla "COR_BK". (Humphries et al., 2015a, s. 228.) Omi-

naisuuden ymmärtäminen vaatii hieman selvennystä tilavuuksien määrittelystä MEL-

COR:n sisällä.

CVH-moduuli käsittelee reaktorin sydänalueen kahtena eri kontrollitilavuutena, "CHAN-

NEL" ja "BYPASS", joihin tulee virtaukset paineastian alatilasta (ks. kuva 10). Tämä teh-

dään, koska veden virtausominaisuudet ja lämmönsiirto ovat erilaiset tilavuuksien välillä.

COR-moduuli ei tee samanlaista tilavuusjaottelua vaan sydän jaetaan aksiaalisen ja radiaa-

lisen position avulla varsinaisiin laskentasoluihin, jotka määritellään sekä reaktorin sydän-

alueelle että paineastian alatilalle (ks. kuva 11). Jokainen laskentasolu voidaan jakaa tar-

kemmin polttoaineeseen, kaasutilaan, suojakuoreen, kanavavirtaukseen, polttoainenipun

koteloon, ohitusvirtaukseen sekä muihin rakenteisiin, kuten hidastinsäiliöön. (Humphries

et al., 2015b, s. 116–117.)

Sydänvauriotilanteessa COR-moduulin soluissa tapahtuu myös sellaisia muutoksia lasken-

tasolujen geometriassa, että ne vaikuttavat veden virtaukseen sydämessä sekä materian

kulkeutumiseen paineastian alatilaan. Virtauksen reitille voi muodostua paikoitellen lisä-

vastusta tai reitti saattaa tukkeutua kokonaan. Samoin myös materiaalien kulkeutumisreitit

voivat tukkeutua ja vaihtaa suuntaa. Solukohtainen huokoisuus tarkoittaa näiden geometri-

an muutosten huomioimista COR-moduulin funktioissa laskentasolujen tarkkuudella.

"COR_BK"-funktiossa määritellään missä paikoin muutoksia ja huokoisuutta voi esiintyä

sekä mitkä kontrollifunktiot määrittelevät muutokset virtauksessa ja materiaalien kulkeu-

tumisessa. (Humphries et al., 2015a, s. 239–240; Humphries et al., 2015b, s. 220–222.)

4.5.6 Malli käytetyn polttoaineen altaille

MELCOR:n COR-moduuli sisältää, sydämen mallinnuksen vuoksi, jo pääosan käytetyn

polttoaineen altaiden mallinnukseen vaadittavista ominaisuuksista. Versioon 1.8.6 on lisät-

ty jo sellaiset alustavat ominaisuudet polttoainealtaiden mallintamista varten kuin polttoai-

neteline-komponentin määrittely ja paranneltu hapettumismalli ilman sisältämän hapen

vaikutuksesta. Polttoaineteline-komponentti mahdollistaa erillisen polttoaineen lämmön-
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siirron mallintamisen telineessä, joka ei vastaa sydämen tukirakenteita. Koko altaan mal-

linnuksessa vesiallas määritellään kontrollitilavuutena CVH-moduulissa ja altaan seinämät

lämpöpintoina HS-moduulissa. (Humphries et al., 2015a, s. 220.)

Polttoainetelineen mallinnuksessa tulee huomioida polttoainenippuja kannatteleva pohja

sekä kannattimen ja altaan pohjaan jäävä väli, veden läpivirtauksen mahdollistamiseksi.

Lisäksi tulee huomioida nippuja sivuttaissuunnassa eristävät teräksiset paneelit. MELCOR-

versiossa 2.1 tämä toteutetaan nimeämällä COR-moduulissa reaktorityypiksi käytetyn polt-

toaineen allas BWR:ssä. Tämän myötä määriteltäväksi tulee reaktorisydän, sydämen alatila

sekä suojarakennuksen alempi kuivatila reaktorikuoppineen. Tämän jälkeen jää täysin

käyttäjän vastuulle, että normaalisti sydäntä kuvaavat funktiot ja oletusarvot, vaihdetaan

polttoainealtaiden mallintamiseen sopivaan muotoon. (Humphries et al., 2015a, s. 220–

222.)

Käytännössä tulee huomioida, että sydän on sisäänrakennettu koodin kaksiulotteisena ja

sylinterin muotoisena, ja nelikulmion muotoisen polttoainetelineen mallinnus sylinteri-

muodossa vaatii erinäisiä toimenpiteitä. Myös tyhjät kotelot polttoainetelineissä täytyy

huomioida. Lisäksi telineiden ja altaan väliin jäävä tila on huomattavan erilainen verrattuna

sydämen alatilaan. Täytyy esimerkiksi huomioida, että altaan pohja on tasapintainen. Vii-

meisenä erona on sydämen määrityksen seurauksena malliin automaattisesti muodostuva

reaktorikuoppa, jota polttoainealtaan alapuolella ei todellisuudessa ole. Tämä voidaan kier-

tää määrittelemällä reaktorikuopan kontrollitilavuuden paine ja lämpötila vakioiksi.

(Humphries et al., 2015a, s. 221–222.)

4.5.7 Muut lisätyt ominaisuudet

MELCOR-versioon 2.1 on lisätty useita pieniä muutoksia eri korrelaatiovaihtoehtojen,

käyttäjän määrittelemien funktioiden sekä uusien komponenttien muodossa. Tässä kappa-

leessa esitellään vielä muutama, joita mahdollisesti voitaisiin hyödyntää OL1- ja OL2-

laitosten MELCOR-mallin kehityksessä.

Polttoainerakenteiden hajoamiselle on nykyisessä mallissa määritelty maksimilämpötilat,

jonka jälkeen materiaalit varmasti sulavat. Lisäksi suojakuorelle sekä teräsrakenteille on
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määritelty minimipaksuus, jonka seurauksena materiaalit hajoavat. Uudessa MELCOR-

versiossa suojakuoren hajoaminen voidaan määritellä taulukkofunktiolla, jossa aika tietys-

sä lämpötilassa määrää materiaalin hajoamishetken. (Humphries et al., 2015a, s. 219). Täl-

laista käytäntöä suositellaan käytettäväksi MELCOR:ssa myös Yhdysvaltain ydinturvalli-

suusviranomaisen (United States Nuclear Regulatory Commission, USNRC) teettämässä

raportissa (Ross et al., 2014).

MELCOR-versiossa 1.8.6 lämmönsiirtimen mallintaminen vaatii useiden kontrollitila-

vuuksien, virtauskanavien sekä lämpöpintojen määrittämisen. Useissa tapauksissa kontrol-

litilavuuksista täytyy tehdä pieniä ja luoda niin monta, että koko laskenta hidastuu liikaa.

Versioon 2.1 on lisätty sisäänrakennettu lämmönsiirtimen malli, joka yhdistää vain läm-

mönsiirrollisesti kaksi virtauskanavaa, ja molemmat virtauskanavat yhdistävät kaksi erillis-

tä kontrollitilavuutta. (Humphries et al., 2015b, s. 363–364.)

Kaasujen diffuusiota eri kontrollitilavuuksien välillä ei normaalisti huomioida MELCOR:n

mallinnuksessa, mutta versioon 2.1 on lisätty kaasujen diffuusiota määrittelevä malli. Malli

voi olla vain joko käytössä tai  poissa käytöstä,  muuten käyttäjä ei  voi sen toimintaan vai-

kuttaa. (Humphries et al., 2015a, s. 468.)

Aiemmissa MELCOR-versioissa ei ole ollut edes mahdollista mallintaa turbiinien toimin-

taa. Versioon 2.1 on lisätty FL-moduulin funktio, jossa virtausreittiin itseensä voidaan

määritellä paineen muutoksia. Näin on tarkoitus mallintaa turbiinin tai kompressorin vai-

kutuksia virtaavaan höyryyn tai muuhun kaasuun. Paineen muutos voi olla vakio tai sitä

voidaan ohjata käyttäjän määrittelemällä kontrollifunktiolla. Tällä turbiini-analogialla ei

edelleenkään lasketa laitteista saatavia mekaanisia tehoja, vaan tarkoitus on edelleen mal-

lintaa virtausten termohydraulisia ominaisuuksia. (Humphries et al., 2015a, s. 710–711.)

4.6 Kehitystarpeet tulevaisuudessa
SNL:n oman dokumentaation mukaan useiden moduulien vielä sisäänrakennettuja kiinteitä

parametreja ja korrelaatioita halutaan tuoda valinnallisiksi käyttäjälle, esimerkiksi herk-

kyyskertoimien muodossa. Lisäksi monet ominaisuudet, jotka ovat olleet kehitteillä jo

MELCOR-version 1.8.6 aikana, on tarkoitus viimeistellä ja ottaa käyttöön versiossa 2.1.
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Näihin sisältyvät esimerkiksi partikkelien uudelleen irtoaminen rakenteiden pinnoilta, sä-

teilylämmönsiirron näkyvyyskertoimen määräytyminen mallin geometrian mukaan, ei

käyttäjän antamalla vakioarvolla sekä sydänsulan jäähdytettävyys sulan ja paineastian vä-

liin virtaavan veden vaikutuksesta. Lisäksi tarkoitus on kehittää myös sula-altaan ja hajon-

neen sydämen jäähdytykseen liittyvää mallinnusta. (Humphries et al., 2015b.)
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5 TYÖSSÄ ANALYSOITAVIEN ONNETTOMUUSTAPAUSTEN

ESITTELY

Tässä kappaleessa esitellään OL1 ja OL2 laitosten lopullisissa turvallisuusselosteissa

(FSAR) määritellyt kuusi vakavan onnettomuuden perustapausta: niiden lähtötiedot, ole-

tukset sekä erot. Tapaukset on valittu siten, että ne mitoittavat vakavaan reaktorionnetto-

muuteen johtavia tapahtumaketjuja. Todennäköisimmät ja nopeimmat sydänvaurioon joh-

tavat alkutapahtumat ovat seurausta syöttövesilinjan putkikatkosta ja/tai sähkönmenetyk-

sestä.

Kaikissa malleissa tapahtuu alussa SBO ja kahdessa tapahtuu SBO:n lisäksi myös syöttö-

vesilinjan 312 päittäinen poikkileikkaantuminen, eli niin sanottu giljotiinikatkos. Kaikissa

malleissa onnettomuus tapahtuu yhden sekunnin jälkeen ajon käynnistyksestä. Mallien

yhtäläiset lähtötiedot ja oletukset ovat seuraavat:

· Pikasulku tapahtuu normaalisti

· Automaattinen paineenalennus 314-järjestelmällä toimii normaalisti

· SBO:n seurauksena seuraavien järjestelmien toiminta ei käynnisty: suojarakennuk-

sen ruiskutusjärjestelmä, reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmä, apusyöttövesijärjes-

telmä sekä sammutetun reaktorin merivesijärjestelmä. Näin ollen lämmönpoisto re-

aktorista estyy.

· 361- ja 362-järjestelmät ovat toimintakunnossa (ks. kappaleet 3.4.3 ja 3.4.4)

· Reaktorikuopan tulvitus tapahtuu 1800 sekuntia siitä, kun veden pinta reaktorissa

on 0,7 metriä sydämen yläpuolella. Tätä kutsutaan L4-pinnankorkeudeksi ja termi

selitetään myöhemmin tässä kappaleessa.

· Reaktorikuopan betonirakenteiden ablaatio sydänsulan kanssa otetaan huomioon,

jos alemman kuivatilan vedenpinta tulvituksen jälkeen laskee alle tason -0,50. Kui-

vatilan pohja on tasossa -2,00, joten vettä on kuopassa tuolloin puolitoista metriä

(ks. kuva 4). Ablaatiota ei pääse tapahtumaan missään tässä työssä analysoiduista

malleista
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Onnettomuustapausten nimitykset on valittu mallien välisten erojen perusteella ja erot esi-

tellään kootusti, mallien käsittelyn jälkeen, taulukossa 4. Tapausten nimitykset ovat seu-

raavat:

· SBO/5

· SBO/50

· SBO/50/L4

· SBO/312/5

· SBO/312/5/L4

· SBO/5/H2

Tapauksessa SBO/5 laitoksella oletetaan tapahtuvan täydellinen vaihtosähkönmenetyson-

nettomuus. Ylemmän kuivatilan ja märkätilan erottavassa välitasossa oletetaan pinta-

alaltaan 5 cm2 suuruinen vuoto. suojarakennuksen vesitäyttö määritellään alkavaksi 24

tuntia onnettomuuden alusta ja täyttö tapahtuu itsenäisestä ulkoisesta lähteestä. SBO/50-

tapaus vastaa muuten tapausta SBO/5, mutta välitason vuotoalaksi on määritelty 50 cm2.

SBO/50/L4 puolestaan vastaa SBO/50:tä kaikessa muussa paitsi, että suojarakennuksen

vesitäyttö alkaa tunnin päästä siitä, kun reaktorin pinta on laskenut L4-pinnankorkeuteen.

L4-pinnankorkeudella tarkoitetaan veden karkeapinnankorkeutta reaktoripaineastiassa ja

lukuarvona se on 0,7 metriä reaktorisydämen yläpinnan yläpuolella. Tämä on valittu siten,

että järjestelmien toimiessa suunnitellulla tavalla, reaktorin ruiskutusjärjestelmä 323 ja

ulospuhallusjärjestelmä 314 ehtivät estää sydämen paljastumisen. Karkeapintaa mitataan

0,2-6,4 metriä sydämen yläpuolella. (FSAR 516, 2014.)

Tapaus SBO/312/5 muistuttaa muutoin tapausta SBO/5, mutta onnettomuudessa oletetaan

tapahtuvan myös syöttövesilinjan giljotiinikatkos. Ylemmän kuivatilan ja märkätilan erot-

tavassa välitasossa oletetaan samankokoinen vuotopinta-ala kuin tapauksessa SBO/5. Li-

säksi suojarakennuksen vesitäyttö tapahtuu ulkoisesta lähteestä 24 tuntia onnettomuuden

alusta. Tapaus SBO/312/5/L4 on muutoin samanlainen tapauksen SBO/312/5 kanssa, mut-

ta suojarakennuksen vesitäyttö määrätään alkavaksi tunnin verran L4-

pinnankorkeussignaalin jälkeen. (FSAR 9.8, 2015, s. 9-10.)
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SBO/5/H2 vastaa jälleen tapausta SBO/5, mutta lisänä onnettomuuteen oletetaan suuri ve-

dyntuotto, kun sydänsula reagoi veden kanssa paineastian ulkopuolella. Vedyntuotto vastaa

määrää, joka vedestä vapautuu sydämessä olevan zirkoniumin hapettuessa sataprosenttises-

ti. (FSAR 9.8, 2015, s. 10.) Malliin tämä on toteutettu määrittelemällä alempaan kuivati-

laan vetyä ja happea lisäävä massa- ja energialähde. Kaasujen lisääminen käynnistyy, kun

sula valuu reaktorikuoppaan. Määritelmänä on, että kaasua vapautuu kunnes zirkoniumin

reaktioista vapautuva vedyn kokonaismäärä on 1800 kg. Tämän lisäksi vetyä muodostuu

myös muiden sydänalueen rakenteiden hapettumisesta paineastian sisällä.

Edellä esitettyjen erojen lisäksi tapauksissa SBO/5, SBO/50 ja SBO5/H2 automaattinen

paineenalennus on asetettu alkamaan 900 sekuntia L4-pinnankorkeuden jälkeen. Tapauk-

sessa SBO/50/L4 ADS käynnistyy heti L4-pinnankorkeuden jälkeen ja syöttövesilinjan

katkoksissa paineenalennus käynnistyy heti vuodon muodostuttua.

Taulukko 4. Perustapausten alkutapahtumat ja erot (FSAR 9.8, 2015, s. 9–10).

FSAR Tapaukset

SBO/5 SBO/50 SBO/50/L4 SBO/312/5 SBO/312/5/L4 SBO/5/H2

AC-sähkön

menetys (SBO)
X X X X X X

Syöttövesilinjan

312 vuoto (312)
X X

Välitason vuoto

[cm2] (5/50)
5 50 50 5 5 5

Suojarakennuksen

vesitäyttö alkaa [s]

(L4)

86400 86400 L4 + 3600 86400 L4 + 3600 86400

Vedyn tuotto zir-

koniumista (H2)
ohjelma

laskee

ohjelma

laskee
ohjelma laskee ohjelma laskee ohjelma laskee 100 %

Taulukon 4 merkinnät "L4+3600" tarkoittavat, että suojarakennuksen vesitäyttö alkaa 3600

sekuntia sen jälkeen, kun reaktorin karkeapinta on laskenut tason L4 alapuolelle.
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6 LAITOSMALLIEN KONVERSIO JA VERTAILUAJOT

MELCOR-ohjelman lähdekoodin päivityksen vuoksi vanhat version 1.8.6 syötetiedostot

eivät toimi enää ohjelmaversiossa 2.1. Tämän vuoksi OL1- ja OL2-laitosmallien syötetie-

dostoille jouduttiin tekemään konversio. Laitosmallit ovat kappaleessa 5 esitettyjen onnet-

tomuustapausten mukaisia. Tiedostojen konversiossa käytettiin apuna SNAP-työkalua

(Symbolic Nuclear Analysis Package), jonka toimintaa selvennetään kappaleessa 6.2. Kon-

vertoiduilla syötetiedostoilla tehtiin ajoja MELCOR-versiossa 2.1, ja näistä saatuja tuloksia

vertaillaan version 1.8.6 vastaaviin tuloksiin kappaleessa 6.4.

6.1 Syötetiedostot ja niiden kokoaminen ajoa varten
Kappaleessa 4.5.1 käytiin läpi eri MELCOR-versioiden sisältämiä syötetietojen eroavai-

suuksia, mutta tässä kappaleessa käydään läpi vielä muutamia ominaisuuksia. Syötetietojen

tarkka kuvaus on luottamuksellista, joten tarkkaa koodia ei työssä esitellä. Syötetiedot on

jaettu moduulien mukaisesti omiin tiedostoihinsa. Lisäksi kontrollifunktiot on jaoteltu use-

ampaan tiedostoon niiden suuren määränsä vuoksi. Erillisessä kokoajatiedostossa määritel-

lään mitä syötetiedostoja ajossa halutaan käyttää.

Tiedostojen varsinainen kokoaminen tapahtuu käynnistämällä MELGEN-komentotiedosto,

jonka tuloksena muodostuu RESTART-tiedosto. MELCOR-komentotiedosto ei kokoa

funktioita enää uudelleen vaan käynnistää mallin ajon käyttäjän määrittelemän ajotiedoston

mukaisesti ja käyttää ajossa RESTART-tiedostoon määriteltyä mallia. Mallin käynnistys-

logiikkaa selvennetään kuvassa 14.
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Kuva 14. MELCOR-ohjelman ajon käynnistäminen ja syötetiedostojen hierarkia

Komentotiedostolle annetaan sen kokoajatiedoston nimi, mikä määrittelee ajettavan lai-

tosmallin. Syötetietojen jako edellä esitetyllä tavalla helpottaa mallin muokkaamista, koska

kaikki määritellyt funktiot eivät ole yhtenä nippuna useiden kymmenien tuhansien rivien

mittaisessa tiedostossa. MELCOR-versioon 2.1 luotu uusi arkkitehtuuri parantaa tiedosto-

jen luettavuutta ja muokattavuutta (ks. kappale 4.5.1).

Version 2.1 tapauksessa jaottelu heikentää myös uuden "Comment block feature"-

ominaisuuden käyttöä, kun rakenteita luodaan kokoajatiedoston ulkopuolelle. (ks. kappale

4.5.2). MELCOR tunnistaa rakenteet erillistiedostoista, mutta ei anna valita niitä ellei ra-

kennetta ole merkitty myös kokoajatiedostoon. Ongelma voidaan kiertää lisäämällä tyhjä

rakenne kokoajatiedostoon ja nimeämällä se samoin kuin erillisessä syötetiedostossa mää-

ritelty rakenne.

6.2 SNAP-työkalu ja Model Editor
SNAP-työkalu on ohjelmakokonaisuus, jonka kehityksessä on ollut mukana useita eri yh-

teisöjä ja organisaatioita. SNAP-työkalulla pystytään käsittelemään MELCOR:n lisäksi

myös muita mallinnusohjelmia. Siihen voidaan sisällyttää mallinnusohjelmien ajaminen,

mallien muokkaaminen sekä tulosten käsittely. Mallien muokkaaminen tehdään SNAP-

MELGEN-/MELCOR-
komentotiedosto

MELGEN käynnistää kokoajatiedoston määrittelyn
mukaisen ajon, tekee tiedostojen virhetarkistuksen
ja luo RESTART-tiedoston

MELCOR käynnistää ajotiedoston pohjalta
RESTART-tiedoston mukaisen mallin ajon

Kokoaja-/ajotiedosto
Kokoajatiedosto määrittelee, mitkä erillistiedostot
kootaan yhteen

Ajotiedosto sisältää ajon määrittelevät komennot,
kuten aika-askeleet

Erilliset syötetiedostot
Jaoteltu moduulien suhteen
Sisältävät kaikki käyttäjän määrittelemät funktiot

MELCOR ei käytä
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työkalun graafisessa käyttöliittymässä nimeltä "Model Editor". (Phillips, 2013.) Tässä

työssä SNAP-työkalua on hyödynnetty vain mallien muokkaukseen.

Model Editor -sovellukseen on lisätty nimenomaan MELCOR 2.1-version konversioita

varten oma ominaisuus ja tämän käyttö käsitellään kappaleessa 6.3. Ominaisuutta käyttä-

mällä syötetiedostojen sisältämiä komentoja ei tarvitse muuntaa yksitellen tekstitiedostois-

sa. (Phillips, 2013.)

SNAP-työkalun etuna on mahdollisuus tallentaa laitosmalli yhteen tiedostoon sekä mallin

visualisointi graafisessa käyttöliittymässä. Lisäksi laitosmallien käyttäytymistä pystytään

tarkkailemaan ajon aikana graafisessa käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä voidaan myös

luoda täysin uusi MELCOR-malli ja tulostaa siitä MELCOR:n komentotiedostolle sopiva

tekstitiedosto. (Phillips, 2013.)

6.3 Konversion työjärjestys ja päätelmät
Konversion aluksi ladataan syötetiedostot SNAP:n graafiseen käyttöliittymään ja vaihde-

taan mallin koodityypin asetusparametri 1.8.6:sta 2.1:een. Tämän jälkeen tehdään vielä

muita tarvittavia muokkauksia ja ladataan uudenmuotoiset syötetiedot ulos SNAP:sta. Tie-

dostot vaativat tämän jälkeen vielä käyttäjän muokkauksia toimiakseen MELCOR-version

2.1 komentotiedostoissa. Kuvassa 15 on esitetty konversion työjärjestys kokonaisuudes-

saan.
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Kuva 15. Konversion jaottelu erilaisiin vaiheisiin.

Kuvassa 15 esitetty syötetiedostojen käsittely Excelillä oli seurausta kahdesta ongelmasta.

MELCOR 2.1 ei hyväksy kontrollifunktioiden järjestysnumeroihin enempää kuin seitse-

män merkkiä ja pidemmät luvut estävät täysin mallin virheiden tarkistuksen. SNAP-

työkalu kuitenkin luo pidempiä järjestysnumeroita mallia konvertoidessaan. Toinen on-

gelma ilmenee kontrollifunktioiden nimissä. MELCOR-versio 2.1 ei hyväksy kaikissa ni-

missä välilyöntejä. Yksinkertainen ratkaisu oli muuttaa kaikkien funktioiden nimissä väli-

lyönnit alaviivoiksi. Konversiotyö vaatii siis muutakin kuin pelkän SNAP-työkalun käyttöä.

Edellä kerrottujen asioiden vuoksi, ensimmäisen konversion toteutus ja optimointi vei ai-

kaa. SNAP-työkalun käyttö oli kuitenkin helppoa ja nopeutti selvästi mallien siirtoa MEL-

SNAP

•Import MELGEN 1.8.6
•Vaihdetaan Code flavor 1.8.6 -> 2.1 ja Radionuclide default scheme 1.8.6 -> 2.1
•BUR-moduulin Volume Combustion funktiolle valitaan "Global CC value", joka ei siirry

ladattaessa version 1.8.6 syötetiedostoja. "Global CC value" tarkoittaa, että kaikille
kontrollitilavuuksille käytetään samaa arvoa tai funktiota kuvaamaan palamisen
täydellisyyttä/epätäydellisyyttä (voi saada arvon 0-1)

•Vaihdetaan "Model Title" ja "Job Name" halutunlaisiksi
•Export MELGEN 2.1

Manuaaliset
muokkaukset

•Muokkauksia CAV-moduuliin
•Muokkauksia RN-moduuliin
•MELCOR-ajotiedoston konversio (1.8.6 -> 2.1) ei muokkaudu SNAP:ssa, joten se

täytyy tehdä manuaalisesti.
•Muutetaan SNAP:ssa annetut "Model Title" ja "Job Name" -merkinnät myös

MELCOR-ajotiedostoon
•Tulostiedostojen nimien muokkaus ja lisäykset sekä MELGEN että MELCOR -

syötetiedostoihin

Excel/VBA

•CF-moduuli: Kontrollifunktioiden järjestysnumerot rajataan seitsemään merkkiin
•CF-moduuli: Kontrollifunktioiden nimissä vaihdetaan välilyönnit alaviivoiksi
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COR-versioon 2.1. Huomattavan paljon muunnostyötä jäi silti käyttäjän vastuulle. Ongel-

mia ei aiheutunut pelkästään SNAP:lla tehdystä konversiosta, vaan osa johtui selvästi

MELCOR-version 2.1.6342 ominaisuuksista tai keskeneräisyydestä.

MS Excel-ohjelman VBA-ohjelmointikielellä tehdyn apuohjelman ja valmiin proseduurin

avulla yksittäisen mallin konversio oli helppo tehdä muille laitosmalleille ja onnistui tehdä

lyhyessä ajassa.

6.4 MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1 vertailuajot
Tässä kappaleessa esitellään kahden onnettomuustapauksen vertailuajot MELCOR-

versioiden 1.8.6 ja 2.1 välillä. Vertailtaviksi tapauksiksi on valittu SBO/5 ja SBO/312/5,

koska nämä edustavat kahta erityyppistä alkutapahtumaa, mutta ovat muutoin lähtötilan-

teen osalta samanlaiset. SBO/5-tapauksessa laitoksella tapahtuu pelkästään täydellinen

sähkönmenetys ja SBO/312/5-tapauksessa sekä syöttövesilinjan putkikatkos että sähköjen

menetys. Vertailuajojen tarkemmat lähtötiedot esiteltiin kappaleessa 5.

Vertailuun on valittu suojarakennuksen ja paineastian ilmiöitä kuvaavia parametreja, kuten

lämpötiloja ja paineita. Lisäksi vertailuissa esitetään onnettomuuden etenemistä kuvaavien

ilmiöiden tapahtumahetkiä ja nämä ilmaistaan sekunteina tai minuutteina onnettomuusta-

pauksen ajon alusta. Taulukkoon 5 on listattu vertailua varten MELCOR-versioiden 2.1 ja

1.8.6 laskennasta saadut ajanhetket tapauksille SBO/5 ja SBO/312/5.
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Taulukko 5. Tapahtumahetkien vertailu MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1 välillä, onnettomuustapauksille
SBO/5 ja SBO/312/5.

Onnettomuustapaus SBO/5 SBO/312/5

Ohjelmaversio 1.8.6 2.1 1.8.6 2.1

Onnettomuus alkaa 1 s 1 s 1 s 1 s

L4-signaali 17 min 17 min 3 min 40 s 3 min 30 s

Paineenalennuksen

alkuhetki
32 min 32 min Heti Heti

Sydämen yläosa

paljastuu

20 min/

40 min

20 min/

39,5 min
6 min 6 min

Alemman kuivatilan

tulvitus käynnistyy
47 min 47 min 34 min 33,5 min

Sydämen sulaminen

alkaa (suojakuori/

polttoaine)

59 min/

1 h 28,5 min

59,5 min/

1 h 45 min

18,5 min/

41,5 min

18,5 min/

42 min

Ympäristöpäästö

vuotojen kautta alkaa
1 h 6 min 1 h 4 min 20 min 19,5 min

Paineastia puhkeaa 1 h 53 min 5 h 30 min 53,5 min 59 min

Sydänsulan valuminen

reaktorikuoppaan alkaa
3 h 18 min 5 h 51 min 53,5 min 59 min

Päästö 362-järjestelmän

kautta alkaa
8 h 23 min 9 h 18 min 5 h 25 min 10 h 10 min

Suojarakennuksen

vesitäyttö käynnistyy
24 h →86401 s 24 h→86401 s 24 h →86401 s 24 h →86401 s

Taulukosta 5 nähdään, että ilmiöiden tapahtumishetket, eri ohjelmaversioissa, vastaavat

lähes toisiaan ennen paineastian rikkoutumista. Versioiden erot tulevat esille paineastian

rikkoutumisessa sekä tätä seuraavissa sydänsulan valumisessa reaktorikuoppaan ja suoda-

tetun paineenalennuksen käynnistymisessä. Näiden tapahtumahetket vaihtelevat ohjelma-

versiosta riippuen jopa useita tunteja. Taulukosta nähdään, että sydämen yläosa paljastuu

kahdesti tapauksessa SBO/5 ja vain kertaalleen tapauksessa SBO/312/5. Sama ilmiö esiin-

tyy myös muutamassa muussa onnettomuustapauksessa, mutta tämä käsitellään tarkemmin

kappaleessa 7.1. Taulukossa nähtävät suojakuoren ja polttoaineen sulamisen alkamisajat

tarkoittavat hetkiä, jolloin ensimmäisessä COR-moduulin noodissa havaitaan muutoksia
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materiaalin rakenteessa. Tämä voi siis tarkoittaa materiaalin hapettumista tai reagointia

toisen materiaalin kanssa. Tällöin suojakuori tai polttoaine ei välttämättä edes varsinaisesti

hajoa, mutta se on alkanut muuttaa muotoaan.

Taulukkoon 6 on listattu suojarakennuksen tilaa määritteleviä paineita ja lämpötiloja sekä

vedyntuotto polttoaineen, suojakuoren ja tukirakenteiden reaktioista paineastiassa.

Taulukko 6. Suojarakennuksen tilaa määrittelevien lukuarvojen vertailu MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1
välillä, onnettomuustapauksille SBO/5 ja SBO/312/5.

Onnettomuustapaus SBO/5 SBO/312/5

Ohjelmaversiot 1.8.6 2.1 1.8.6 2.1

Ylemmän kuivatilan suurin

paine/lämpötila

5,17 bar/

425 K

5,21 bar/

420 K

5,16 bar/

527 K

5,14 bar/

453 K

Alemman kuivatilan suurin

paine/

lämpötila kaasu/

lämpötila neste

5,17 bar/

426 K/

426 K

5,22 bar/

425 K/

426 K

5,16 bar/

427 K/

426 K

5,15 bar/

427 K/

426 K

Märkätilan suurin paine/

lämpötila kaasu/

lämpötila neste

4,71 bar/

392 K/

384 K

4,78 bar/

400 K (362 + 12h)/

400 K (362)

4,71 bar/

387 K/

384 K

4,67 bar/

392 K (362 + 12h)/

396 K (362)

Vedyntuotto rakenteiden

reaktioista paineastian si-

sällä

535 kg 629 kg 335 kg 305 kg

Taulukossa 6 esitettyjen tulosten osalta kuivatilojen laskennassa ei eri ohjelmaversioiden

tai onnettomuustapausten välillä ole suuria eroja. Maksimipaineet saavutetaan molemmissa

tapauksissa ja ohjelmaversioissa juuri ennen 362-järjestelmän suodatettua paineen alennus-

ta. Tapauksessa SBO/5 myös maksimilämpötilat saavutetaan kaikissa tilavuuksissa juuri

ennen 362-järjestelmän avautumista. Tapauksen SBO/312/5 ainut ero on putkivuodon ai-

heuttama lämpötilan nousu aivan laskennan alussa, jonka seurauksena taulukossa 6 esitetyt

ylemmän kuivatilan lämpötilat 527 K ja 453 K saavutetaan.
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Märkätilan tulokset ovat yhteneviä eri onnettomuustapausten välillä, mutta vaihtelevat

hieman ohjelmaversioiden välillä. MELCOR-version 1.8.6 tuloksissa märkätilan lämpötilat

jatkavat kasvuaan hitaasti melkein koko laskennan ajan, ja maksimilämpötiloihin on päästy

aikaisintaan kahden ja puolen vuorokauden kohdalla. Versiossa 2.1 lauhdutusaltaan mak-

similämpötila saavutetaan heti 362-järjestelmän avautumisen jälkeen ja kaasutilavuuden

noin 12 tuntia tästä. Samat ilmiöt esiintyvät molemmissa onnettomuustapauksissa ja näh-

dään taulukossa 6 merkintöinä "362" ja "362 + 12h".

6.4.1 Tulokset onnettomuustapaukselle SBO/5

Kuvassa 16 on vertailtu suojarakennuksen ylemmän kuivatilan painetta ja alemman kuiva-

tilan vesitilavuuden lämpötilaa. Kuvassa 17 on vertailtu samaa lämpötilaa alemman kuiva-

tilan vesialtaan pinnankorkeuteen.

Kuva 16. Ylemmän kuivatilan paine eri MELCOR-versioissa onnettomuustapaukselle SBO/5.

Kuvaan 16 on merkitty tärkeiden tapahtumien alkamishetkiä ja niiden kokonaiskestoja.

Taulukosta 5 nähtiin, että sydänmateriaalien sulaminen alkaa lähes samalla hetkellä MEL-

COR-versiosta riippumatta. Eroja ohjelmaversioiden välillä esiintyy sulamisen kokonais-
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kestossa sekä sulan valumisessa suojarakennuksen alatilaan. Sulan valumisen eriaikaisuus

ohjelmaversioissa aiheuttaa myös reaktorikuopan veden höyrystymisen ja suojarakennuk-

sen paineistumisen eri alkamishetket.

Kuvasta 16 nähdään, että sydänsulan valumisen alettua reaktorikuopan vesi alkaa lämmetä

huomattavasti. Vesi ei kuitenkaan kiehu vaikka lämpötila ylittää 100 °C ajanhetkellä 16000

s MELCOR-versiossa 1.8.6 (M186) ja 22500 s MELCOR-versiossa 2.1 (M21). Tämä joh-

tuu siitä, että suojarakennus on yli 2,4 baarin absoluuttisessa paineessa. Höyrystyminen

sydänsulan ja veden välisessä pintakerroksessa alkaa noin 20000 sekunnin (M186) ja

25000 sekunnin (M21) kohdalla, kun lämpötila on noin 350 K (M186) ja 376 K (M21).

Tämän jälkeen ylemmän kuivatilan paine alkaa nousta huomattavasti ja nousee aina siihen

asti kunnes suodatettu paineenalennus (362) käynnistyy. Paineen noustessa myös veden

höyrystymislämpötila nousee ja reaktorikuopan vesialtaan lämpötila sen mukana. Tämä

johtuu siitä, että suojarakennus on kokonaisuutena suljettu kontrollitilavuus, jossa sulan

höyrystämä vesi paineistaa rakennusta kokoajan lisää.

Seuraavana kuvasta 17 nähdään veden lämpötilan ja höyrystymisen vaikutukset alemman

kuivatilan vesialtaan vedenpintaan.
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Kuva 17. Alemman kuivatilan veden lämpötila ja korkeus eri MELCOR-versioissa onnettomuustapaukselle
SBO/5.

Alemman kuivatilan vesialtaan pinta lähtee molemmissa ohjelmaversioissa nousuun kor-

keudesta -2 m, kun reaktorikuopan tulvitus käynnistyy hetkellä 2815 sekuntia. Pinnankor-

keus nousee reiluun 12 metriin, jolloin pinta on suunnilleen samalla korkeudella merenpin-

nasta kuin märkätilassa. Molempien MELCOR-versioiden mukaan pinnankorkeus tekee

pienen notkahduksen kun sydämen valuminen reaktorikuoppaan alkaa hetkillä 12000 s

(M186) ja 21000 s (M21). Pinnankorkeus lähtee selvään laskuun, kun höyrystyminen alkaa

alemman kuivatilan vesialtaassa. Samalla kun vettä höyrystyy reaktorikuopassa, sitä myös

lauhtuu 316 järjestelmän kautta märkätilan vesialtaassa, jossa vedenpinta nousee.

MELCOR-version 2.1 tuloksissa alemman kuivatilan vesialtaan pinta laskee siihen asti

kunnes suodatettu paineenalennus käynnistyy. Versiossa 1.8.6 lasku pysähtyy noin 6,5

metriin ja vaihtelee tämän jälkeen 6,6 ja 7,5 metrin välillä, kunnes paineenalennus käynnis-

tyy. Vaihtelun aikana märkätilan ja alemman kuivatilan välillä virtaa vettä maksimissaan

41 kg/s kuivatilaan päin ja 27 kg/s märkätilaan päin. Märkätilan vedenpinta on korkeam-

malla, joten hydrostaattinen paine ajaa virtausta enemmän kuivatilan suuntaan. Pinnankor-
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keuksien eroista johtuva hydrostaattinen paine vaihtelee arviolta 0,36 baarista 0,44 baariin

aikavälillä 27000–30000 s. Märkätilan paine on kuitenkin koko vaihteluvälin ajan 0,40–

0,48 bar alhaisempi kuin kuivatilan ja tämä riittää kääntämään virtauksen hetkittäin myös

märkätilan suuntaan. Ilmiön arviointia hankaloittaa se, että kuivatilan kaasutilavuus on

myös suoraan yhteydessä märkätilan lauhdutusaltaaseen 316-järjestelmän alaspuhallusput-

kien välityksellä.

Seuraavana kuvassa 18 tarkastellaan sydänalueen materiaalien maksimilämpötiloja lasken-

nan edetessä.

Kuva 18. Sydänalueen rakenteiden maksimilämpötilojen kehittyminen MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1
laskennassa onnettomuustapaukselle SBO/5.

Kuvasta 18 nähdään, että materiaalien maksimilämpötilat kehittyvät suunnilleen samalla

tavalla tiettyyn pisteeseen asti. Polttoaineen osalta kehitys on samaa 5000 sekunnin kohdil-

le ja tukirakenteiden osalta 8000 sekuntiin saakka. Kuvan maksimilämpötilat edustavat

aina sellaisen COR-moduulin noodin lämpötilaa, jossa rakenne on säilynyt ehjänä. Tästä

seuraa kaikissa käyrissä näkyvät nopeat lämpötilan pudotukset tietyillä ajanhetkillä. Pudo-
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tus tapahtuu, kun kuumimmaksi määritellyn noodin rakenne sulaa tai hajoaa ja seuraavalla

ajanhetkellä maksimilämpötila ilmaistaan hieman viileämmän noodin lämpötilana. Hajoa-

minen voi tapahtua hapettumisen seurauksena tai polttoaineen kohdalla siten, että polttoai-

netta kannatteleva rakenne hajoa sen alta.

Kuvan 18 käyristä nähdään kuinka polttoaineen maksimilämpötilat putoavat nollaan ajan-

hetkillä 8600 s (M186) ja 14000 s (M21). Näissä kohtaa laskentaa kaikki polttoaine on

joko sulanut tai vähintään menettänyt alkuperäisen rakenteensa. Kuvasta ei tätä nähdä,

mutta tukirakenteiden maksimilämpötila laskee ajon edetessä, eivätkä kaikki tukirakenne-

materiaalit hajoa missään vaiheessa laskentaa. MELCOR-versiossa 1.8.6 kaikki sydänsula

on valunut ulos paineastiasta 14800 sekunnin kohdalla ja version 2.1 tuloksissa 22800 se-

kunnin kohdalla.

Ohjelmaversioiden erot näkyvät polttoaineen maksimilämpötilassa sekä tukirakenteiden

lämpötilan kehittymisessä. Polttoaineen kohdalla ero johtuu siitä, että MELCOR:ssa polt-

toaineelle määritellään maksimilämpötila, sulamislämpötila sekä huomioidaan kemiallisten

reagointien alkaminen tietyssä lämpötilassa. Molemmissa ohjelmaversioissa polttoaine

alkaa reagoida suojakuoren kanssa, kun lämpötila saavuttaa 2000 K, mutta tämän jälkeen

versioiden määritelmät poikkeavat toisistaan. Versiossa 1.8.6 polttoaineen maksimi- ja

sulamislämpötila on asetettu raja-arvoon 2500 K, kun versiossa 2.1 nämä raja-arvot ovat

erilaiset. Versiossa 2.1 sulamislämpötila on sama 2500 K, mutta maksimilämpötila on

3100 K.

Molemmissa ohjelmaversioissa käytetty sulamislämpötila on tutkimusten mukaan sopiva

lukuarvo käytetylle polttoaineelle. Tuore polttoaine puolestaan kestäisi sulamatta oletetta-

vasti aina 2800 K:n lämpötilaan asti. MELCOR-versiossa 2.1 maksimilämpötilaa on nos-

tettu, koska malli kuvastaa uraanioksidi-pelletin lämpötilaa noodeissa ja niiden lämpötilan

on mahdollista nousta näinkin korkeiksi. (Humphries et al., 2015a, s. 369) Polttoainera-

kenne alkaa kuitenkin hajota jo aikaisemmin, koska sen alta katoaa tukirakenteita ja osa

polttoaineesta reagoi suojakuoren kanssa.
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Tukirakenteiden lämpötilan kehittymisessä versioiden väliset selvät erot alkavat ajanhet-

kestä 8000 sekuntia. Versiossa 1.8.6 maksimilämpötila pysyy 1700 K:ssä siihen asti, että

sydänsula alkaa valua ulos paineastiasta (12000 s). Versiossa 2.1 tukirakenteet jäähtyvät

kahdesti ennen kuin sula valuu ulos, alkaen hetkestä 21000 s. Ero johtuu veden määrästä

paineastiassa. MELCOR-version 1.8.6 laskennassa paineastiassa ei ole lainkaan vettä het-

kellä 8000 sekuntia, joten mikään ei jäähdytä sydäntä tai alatilan rakenteita. Täten materi-

aalien lämpö pysyy korkeana ja ne jatkavat sulamistaan kunnes jälkilämpöä tuottava sy-

dänsula poistuu paineastiasta.

Version 2.1 laskennassa vettä puolestaan riittää vielä 16000 sekuntiin asti, minkä jälkeen

tukirakenteiden lämpötila lähtee uudelleen nousuun. Hetkellä 8000 s alatilan vesialtaan

höyrystyminen alkaa jäähdyttää sydämen ja alatilan tukirakenteita ja rakenteiden keski-

määräinen lämpötila laskee noin 200 °C aikavälillä 8000–11800 s. Tämä tarkoittaa arviolta

kokonaisuudessaan noin 2,50 GJ lämpöenergian poistumista tukirakenteiden ehjästä mas-

sasta. Vettä höyrystyy tällä samalla aikavälillä noin 19970 kg ja tämän höyryn vastaanot-

tama energia sydämen läpi kulkiessaan on noin 103,4 GJ.

Näissä arvioissa ei ole otettu huomioon sulan tai kiinteän polttoaineen tuottamaa jälkiläm-

pöä eikä hapettumisessa vapautuvaa lämpöä. Arvioissa ei myöskään ole huomioitu sitä,

miten paljon kuumat tukirakenteet lähellä alatilan vedenpintaa vaikuttavat höyrystymisen

kuluttamaan energiaan. Lukuarvot ovat myös hyvin suurpiirteisiä, koska rakenteiden jääh-

tyminen on määritelty vain keskiarvoisesti eikä ole huomioitu sitä, että COR-moduulin

noodit ovat erikokoisia ja sisältävät eri määrän materiaaleja. Voidaan kuitenkin todeta, että

höyryn vastaanottama energia on huomattavan suuri ja sen pitäisi riittää myös tukiraken-

teiden jäähdyttämiseen. Tästä oletettavasti seuraa ohjelmaversioiden välinen ero tukiraken-

teiden jäähtymisessä ja sulamisessa.

Seuraavana kuvassa 19 tarkastellaan versioiden eroja radioaktiivisen päästön lähtötermien

arvioinnissa. Vertailut tehdään ksenonin, cesiumin ja jodin päästöille.
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Kuva 19. Radioaktiivisen päästön suuruuksia osuutena sydäninventaarista MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1
laskennassa onnettomuustapaukselle SBO/5.

Kuvassa 19 nähdään miten päästö kehittyy eri vaiheissa laskentaa: alussa nuklideja vapau-

tuu vuotojen kautta, mutta 362-järjestelmän murtolevyn auettua, päästön osuudessa tapah-

tuu huomattava nousu. Tämän jälkeen päästö kasvaa melko tasaisesti ja ksenonin määrä

tekee vielä pienen nousun, kun suojarakennuksen vesitäyttö käynnistyy. Kuvasta 19 ja tau-

lukosta 7 nähdään myös, että päästön suuruudessa ei MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1

välillä ole, onnettomuustapauksessa SBO/5, huomattavaa eroa. Ainut ero näkyy 362-

järjestelmän murtolevyn aukeamisessa.  Taulukossa 7 on esitetty lukuarvoina kuvan 19

nuklidien lopulliset päästöosuudet.
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Taulukko 7. Vapautuneiden radioaktiivisten nuklidien osuudet sydäninventaarista laskennan päätyttyä,
MELCOR-versioissa 1.8.6 ja 2.1 onnettomuustapaukselle SBO/5.

Ohjelmaversio
1.8.6 2.1

Radionuklidi

Ksenon [-] 0,995 0,999

Cesium [-] 4,59 · 10-10 4,886 · 10-10

Jodi [-] 3,19 · 10-8 1,79 · 10-8

Taulukosta nähdään, että ksenon vapautuu ohjelmaversiosta riippumatta lähes kokonaan.

Kappaleessa 3.1 esitettiin cesium-137 päästön raja-arvo, joka oli 100 TBq. Taulukossa 7

esitetyt luvut ovat osuuksia sydäninventaarista, joten päästön arvioimiseksi tarvitaan cesi-

um-137:n aktiivisuus sydämessä. Jodille ei ole määritelty päästörajaa, joten sen aktiivisuut-

ta ei tässä käsitellä. Cesium-137:n aktiivisuus sydäninventaarissa riippuu jonkin verran

käyttöjaksosta ja polttoaineen palamasta.

Tulosten vertailua varten ei tarvita erikseen nippujen tarkkoja palamia tai OL1- tai OL2-

laitosten viimeisimmän käyttöjakson tilannetta, joten tarkasteluun otetaan FSAR:n luvussa

6 (FSAR 6, 2011, s. 9) esitetty cesium-137 aktiivisuus 3,64 · 1017 Bq. Tämä on aktiivisuus

onnettomuuden alussa. Puoliintumisajan vuoksi aktiivisuus ehtii todellisuudessa pudota

hieman ennen päästöä, koska päästöjen ajankohdat olivat ohjelman versioissa 8 h 23 min

(M186) ja 9 h 18 min (M21). Cesium-137:n puoliintumisaika on kuitenkin noin 30 vuotta,

joten aktiivisuuden muutos ei ole kovin merkittävä.

Valitulla sydäninventaarin aktiivisuudella MELCOR-versioiden päästöissä vapautuva cesi-

um-137 aktiivisuus on 0,00017 TBq (M186) ja 0,00018 TBq (M21). Molemmissa ohjel-

maversioissa päästö on siis selvästi alle sallitun raja-arvon.

6.4.2 Tulokset onnettomuustapaukselle SBO/312/5

Seuraavana kuvissa 20, 21, 22 ja 24 esitellään SBO/312/5-mallin MELCOR-versioiden

eroavuuksia pääosin samojen parametrien avulla kuin kappaleessa 6.4.1. Tapahtumat eroa-

vat edellisessä kappaleessa esitellyn onnettomuustapauksen tuloksista, koska SBO/312/5-

tapauksessa on mukana syöttövesilinjan putkikatko.
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Kuva 20. Ylemmän kuivatilan paine eri MELCOR-versioissa onnettomuustapaukselle SBO/312/5.

Tapauksen SBO/312/5 laskennassa nähdään MELCOR-versioiden välillä samanlaisia eroja

kuin tapauksessa SBO/5. Sydämen sulaminen ja reaktorikuoppaan valuminen alkavat hie-

man eri kohdassa laskentaa ja kestävät erimittaisen ajan. Erona tapaukseen SBO/5 on se,

että sydänsula valuu reaktorikuoppaan suunnilleen sitä mukaa, kun uutta sulaa paineastias-

sa muodostuu. Lisäksi veden höyrystyminen reaktorikuopassa alkaa samalla tavalla kuin

tapauksessa SBO/5, mutta käynnistyy aikaisemmin. SBO/312/5-tapauksessa höyrystymi-

nen alkaa hetkellä 13900 s (M186) ja 11200 s (M21), kun alemman kuivatilan veden läm-

pötila on noin 317 K (M186) ja 319 K (M21).

Kuvasta 20 nähdään, että tapauksen SBO/312/5 laskennassa on eri MELCOR-versioiden

välillä huomattava ero, kun tarkastellaan suojarakennuksen paineistumista ja lämpötilan

kehittymistä. Version 1.8.6 kuvaaja kehittyy suunnilleen samoin kuin tapauksen SBO/5

ajoissa, mutta version 2.1 kuvaaja poikkeaa näistä selvästi. Sekä suojarakennuksen paine

että reaktorikuopan vesialtaan lämpötila kääntyvät huomattavasti hitaampaan nousuun noin

16000 sekunnin kohdalla. Tämän aiheuttavia tekijöitä voi olla useita ja osaa näistä käsitel-

220

250

280

310

340

370

400

430

460

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 20000 40000 60000 80000 100000

Lä
m

pö
til

a
[K

]

Pa
in

e
[P

a]

Aika [s]
Ylemmän kuivatilan paine (M21) Ylemmän kuivatilan paine (M186)
Alemman kuivatilan veden lämpötila - M21 Alemman kuivatilan veden lämpötila - M186

362 aukeaa 365 aukeaa

Paineastia puhkeaa sydämen valuminen reaktorikuoppaan alkaa

Sydän sulaa ja valuu reaktorikuoppaan - M21

Sydän sulaa ja valuu reaktorikuoppaan - M186

Veden höyrystyminen reaktorikuopassa alkaa



92

lään seuraavana kuvan 21 yhteydessä. Kuvassa vertaillaan alemman kuivatilan ja märkäti-

lan vedenpintojen korkeuksien kehittymistä.

Kuva 21. Alemman kuivatilan ja märkätilan veden korkeus eri MELCOR-versioissa onnettomuustapaukselle
SBO/312/5.

Kuvassa 21 nähdään selvä ero MELCOR-versioiden laskennan välillä. Versioiden alku on

samanlainen ja vastaa edellisessä kappaleessa esiteltyä tapausta SBO/5. Version 2.1 käyris-

tä ilmenee, että kontrollitilavuuksien vedenpintojen vaihtelu tasoittuu noin hetkellä 16000

sekuntia ja pinnat pysyvät melko tasaisina siihen asti, että suodatettu paineenalennus käyn-

nistyy. Sama ilmiö nähtiin myös tapauksen SBO/5 MELCOR-version 1.8.6 tuloksissa.

Näistä todettiin, että noin 3000 sekuntia kestävä heilahtelu johtuu märkätilaa ja alempaa

kuivatilaa yhdistävästä putkilinjasta. Tätä linjaa pitkin vesi virtaa molempiin suuntiin riip-

puen kontrollitilavuuksien paine-erosta ja vedenpinnan korkeuksista. Onnettomuustapauk-

sen SBO/312/5 erona on kuitenkin huomattavasti pidempi vedenpintojen tasoittumisjakso

sekä se, että suojarakennuksen paineen nousu hidastuu tämän tasoittumisjakson ajaksi.

Version 1.8.6 käyrät muistuttavat jälleen enemmän tapausta SBO/5.
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Versiossa 2.1 vedenvirtaukset märkätilan ja kuivatilan välillä ovat maksimissaan 26 kg/s

kuivatilan suuntaan ja 17 kg/s märkätilan suuntaan. Virtauksia ajavina voimina ovat jälleen

samat ilmiöt, joita pohdittiin kappaleessa 6.4.1. Tasoittumisjakso version 2.1 tuloksissa on

todennäköisesti seurausta vesialtaiden pinnankorkeuksien tietyn tason saavuttamisesta.

Vertaamalla kuvaan 21 merkittyjä maksimi- ja minimikorkeuksia huomataan, että version

1.8.6 laskennassa ei missään vaiheessa, ennen paineenalennusta, saavuteta yhtä matalaa tai

korkeaa pinnankorkeutta kuin versiossa 2.1. Tämä sama pätee myös tapauksen SBO/5 tu-

loksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suojarakennus yhtenä kokonaisuutena saavuttaa jonkin-

laisen stabiilin tilan veden höyrystymisen ja lauhtumisen suhteen, kun märkätilan vesiallas

nousee noin 11,3 metriin ja alemman kuivatilan vesiallas noin 7,0 metriin. Huomioitavaa

kuitenkin on, että suojarakennuksen paine ja lämpötila nousevat koko tämän tasaisenkin

jakson ajan. Tästä seuraa, että ellei paineenalennusta tehtäisi, vesi kiehuisi lopulta koko-

naan pois ja suojarakennuskin murtuisi todennäköisesti ennen tätä.

Seuraavana kuvassa 22 tarkastellaan sydänalueen materiaalien maksimilämpötiloja sekä

sulamista laskennan edetessä.
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Kuva 22. Sydänalueen rakenteiden maksimilämpötilojen kehittyminen MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1
laskennassa onnettomuustapaukselle SBO/312/5.

Onnettomuustapauksen SBO/312/5 reaktorisydämen ja paineastian alatilan ilmiöt muistut-

tavat pääosin tapausta SBO/5. Sydämen hajoaminen ja materiaalien jäähtyminen höyryn ja

höyrystymisen vaikutuksesta pätevät myös tapauksessa SBO/312/5. Erona on se, että sydän

sulaa ja valuu ulos paineastiasta huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa. Tämä nähtiin

myös taulukossa 5 esitetyissä tuloksissa. Lisäksi molempien MELCOR-versioiden mukaan

vesi höyrystyy tai virtaa ulos paineastiasta jo niin varhaisessa vaiheessa onnettomuutta,

ettei se juuri ehdi jäähdyttämään sydänalueen rakenteita, minkä seurauksena sulaminen

etenee nopeammin. Ero johtuu sekä syöttövesilinjan vuodosta että paineastian aikaisem-

masta puhkeamisesta ja sulan ulosvalumisesta.

Kuvasta 22 nähdään, että tapauksessa SBO/312/5 MELCOR-version 2.1 mukaan sydän on

sulanut tai menettänyt alkuperäisen rakenteensa noin 5800 sekunnin ajanhetkellä. Tämä on

täysin uskottavaa, koska paineastiassa ei ole enää vettä tai huomattavaa määrää höyryä

jäähdyttämässä rakenteita. Erikoista on se, että version 1.8.6 mukaan polttoaine ei missään

vaiheessa onnettomuutta pääse sulamaan tai menettämään alkuperäistä rakennettaan koko-
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naan. Tätä selvennetään kuvassa 23, jossa esitellään sydänalueen tilanne COR-moduulin

laskennassa ajanhetkellä 7430 sekuntia.

Kuva 23. Hajonneen sydänalueen tila hetkellä 7430 s onnettomuustapauksessa SBO/312/5 MELCOR-
versiossa 1.8.6.

Kuva 23 on hetkeltä, jonka jälkeen materiaalia ei enää hajoa paineastiassa lisää ja ainoas-

taan tähän hetkeen mennessä muodostunut sula-aines valuu ulos paineastiasta. Kuvasta

nähdään, että aivan moderaattoritankin kylkeen jää pieni määrä ehjää sydänmateriaalia.

Tämä näkyy molemmin puolin reaktoria, koska sydän mallinnetaan COR-moduulissa puo-

likkaana ja kuvaan tulostuu myös puolikkaan peilikuva. Tulosten perusteella pieni höyry-

virtaus kulkee sydänalueen läpi vielä hetkestä 7430 s eteenpäin ja tämä oletettavasti riittää

pienen polttoainemäärän jäähdyttämiseen. Höyry todennäköisesti virtaa sydämeen paineas-

tian pohjaan muodostuneen reiän kautta, kun sydänsula höyrystää vettä alemman kuivati-

lan vesialtaassa. Sydämen osittaista ehjänä säilymistä ei esiinny missään muussa tässä

työssä käsiteltävistä onnettomuustapauksista, kummallakaan MELCOR-versiolla lasketta-

essa. Ilmiön varmistaminen vaatii siis tarkempaa tutkimusta.
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Seuraavana kuvassa 24 esitellään ksenonin, cesiumin ja jodin päästöosuuksien kumulatii-

vinen kehittyminen onneettomuustapauksen SBO/312/5 laskennan edetessä:

Kuva 24. Radioaktiivisen päästön suuruuksia osuutena sydäninventaarista MELCOR-versioiden 1.8.6 ja 2.1
laskennassa onnettomuustapaukselle SBO/312/5.

Kuvasta 24 nähdään, että tapauksen SBO/5 tavoin myös SBO/312/5-tapauksessa päästö-

osuuksien kehittyminen riippuu järjestelmien 362 ja 365 avautumisesta. Tapauksesta

SBO/5 poiketen, tapauksen SBO/312/5 cesiumin ja jodin päästöosuuksissa on selkeä ero

MELCOR-versioiden välillä. Osuuksien lukuarvot on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Vapautuneiden radioaktiivisten nuklidien osuudet sydäninventaarista laskennan päätyttyä,
MELCOR-versioissa 1.8.6 ja 2.1 onnettomuustapaukselle SBO/312/5.

Ohjelmaversio
1.8.6 2.1

Radionuklidi

Ksenon 0,996 0,999

Cesium 1,06 · 10-8 8,88 · 10-10

Jodi 6,44 · 10-7 1,12 · 10-7
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Cesiumin päästöosuus versiossa 1.8.6 on yli kymmenkertainen ja jodin yli viisinkertainen

verrattuna version 2.1 laskennasta saatuihin tuloksiin. Kappaleessa 6.4.1 esitetyt oletukset

ja huomiot pätevät myös laitosmallin SBO/312/5 tapauksessa. Cesium-137 aktiivisuus on

3,64 · 1017 Bq ja puoliintumisajan vaikutusta ei huomioida. Päästöissä vapautuva cesium-

137 aktiivisuus on 0,0039 TBq (M186) ja 0,00032 TBq (M21). Tulokset eroavat toisistaan

selvästi, kuten osuudetkin taulukossa 8, mutta molemmissa tapauksissa päästö on selvästi

alle sallitun raja-arvon.
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7 ANALYYSIEN TULOKSET JA HERKKYYSTARKASTELUT

Tässä kappaleessa analysoidaan kaikkien kappaleessa 5 esiteltyjen laitosonnettomuuden

alkutapahtumien tuloksia, MELCOR-versiolla 2.1 laskettuna. Lisäksi onnettomuustapauk-

sille SBO/5 ja SBO/312/5/L4 on tehty muutamien parametrien ja laskentamallien osalta

herkkyystarkasteluja, ja näiden tuloksia käsitellään tämän kappaleen viimeisenä osana.

7.1 MELCOR-version 2.1 ajojen analysointi
Analyysien tuloksista esitellään sellaiset asiat, jotka erityisesti poikkeavat toisistaan ja

kappaleessa 6.4 esitetyistä tuloksista. Päätapahtumat eri onnettomuustyypeissä ovat suu-

rimmaksi osaksi samat, niiden ajoitus vain vaihtelee. Yksittäisissä ilmiöissä voi kuitenkin

olla eroja ja tässä kappaleessa esitellään ne ilmiöt, jotka vaikuttavat selvästi päätapahtumi-

en etenemiseen.

Kaikkia onnettomuusketjuja ajettiin onnettomuuksia mallintavissa laitosmalleissa noin

kolme vuorokautta, mutta päästöjen lisäksi tuloksissa ei tapahdu mitään erityistä huomiota

vaativaa järjestelmien 362 tai 365 avautumisien jälkeen. Tämän vuoksi tämän kappaleen

taulukoissa käsitellään vain näiden järjestelmien käynnistymiseen asti esiintyviä ilmiöitä.

Taulukoissa ja kuvaajissa esitellään samoja parametreja ja tapahtumia kuin vertailtaessa

MELCOR-ohjelman versioita kappaleessa 6.4. Ensimmäisenä taulukossa 9 on listattu on-

nettomuuden etenemistä kuvaavia tapahtumia. Tämän perään taulukossa Taulukko  10 on

listattu suojarakennuksen tilaa määritteleviä paineita ja lämpötiloja sekä vedyntuotto polt-

toaineen, suojakuoren ja tukirakenteiden reaktioista paineastiassa.
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Taulukko 9. MELCOR-versiolla 2.1 analysoitujen onnettomuustapausten tapahtuma-aikojen vertailu.

Onnettomuus-

tapaus
SBO/5 SBO/50

SBO/50/

L4

SBO/312/

5

SBO/312/

5/L4
SBO/5/H2

L4-signaali 17 min 17 min 17 min 3,5 min 3,5 min 17 min

Paineenalennuk-

sen alkuhetki
32 min 32 min 17 min Heti Heti 32 min

Sydämen yläosa

paljastuu

20 min/

40 min

20 min/

40 min
26 min 6 min 6 min

20 min/

40 min

Alemman kuiva-

tilan tulvitus

käynnistyy

47 min 47 min 47 min 33,5 min 33,5 min 47 min

Sydämen sula-

minen alkaa

(suojakuori/

polttoaine)

59,5 min/

1 h 45 min

59,5 min/

1 h 46 min

49 min/

1 h 29 min

18,5 min/

42 min

18,5 min/

42 min

59 min/

1 h 42 min

Ympäristöpääs-

tö vuotojen

kautta alkaa

1 h 4 min 1 h 6 min 53 min 19,5 min 19,5 min 1 h 4 min

Paineastia puh-

keaa
5 h 30 min 6 h 35 min 4 h 27 min 59 min 59 min 1 h 59 min

Sydänsulan va-

luminen reakto-

rikuoppaan al-

kaa

5 h 51 min 6 h 57 min 4 h 39 min 59 min 59 min 1 h 59 min

Päästö 362-

järjestelmän

kautta alkaa

9 h 18 min 11 h 6 min 14 h 28 min 10 h 10 min 18 h 53 min 2 h 3 min

Suojarakennuk-

sen vesitäyttö

käynnistyy

24 h 24 h 1 h 17 min 24 h 1 h 4 min 24 h

Taulukosta 9 nähdään, että vedenpinnan laskuun reaktorissa tai sydämen sulamisen alka-

miseen vaikuttavat suojarakennuksen aikaistettu vesitäyttö (L4) sekä syöttövesilinjan put-

kikatko (312). Paineastian puhkeamisessa ja suojarakennuksen tapahtumissa näkyy sen
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sijaan eroja kaikissa lasketuissa onnettomuustapauksissa. Päästö ympäristöön tapahtuu

selvästi nopeammin tapauksessa SBO/5/H2, jossa oletetaan zirkoniumin 100 prosenttinen

reagointi. Muihin onnettomuustapauksiin verrattuna tässä tapauksessa muodostuu huomat-

tavasti suurempi määrä vetyä alemman kuivatilan pohjalla, mikä nostaa suojarakennuksen

paineen huomattavan nopeasti niin korkeaksi, että 362-järjestelmä aukeaa. Paineenalennus

käynnistyy tapauksessa SBO/5/H2 neljä minuuttia paineastian puhkeamisesta, kun muissa

malleissa tämä aikaväli on useita tunteja.

Taulukosta nähdään myös, että L4-signaalista määritelty aikaistettu järjestelmän 365 avau-

tuminen hidastaa päästön tapahtumista selvästi. Pelkän sähkönmenetyksen omaavissa on-

nettomuustapauksissa aikaistettu vesitäyttö kuitenkin nopeuttaa sydämen sulamisen alkua

sekä paineastian puhkeamista. Tätä ilmiötä käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.1.2.

Tapauksia SBO/5 ja SBO/50 vertailtaessa huomataan, että välitason vuodon suurentaminen

näyttäisi MELCOR-version 2.1 mukaan hidastavan paineen nousua suojarakennuksessa.

Asian pitäisi olla välitason tarkoituksen mukaan päinvastoin, koska ylemmän kuivatilan ja

märkätilan kaasutilavuuksien paine-ero ajaa höyryä kuivatilasta lauhdutusaltaaseen. Näitä

päinvastaisia tuloksia on saatu aiemmin MELCOR-versiolla 1.8.6. Ilmiötä käsitellään tar-

kemmin kappaleessa 7.1.1.

Taulukossa 9 nähdään, että onnettomuustapauksissa SBO/5, SBO/50 ja SBO/5/H2 reakto-

risydämen yläpää paljastuu kahdesti. Tästä mainittiin myös kappaleessa 6.4.1, vertailtaessa

eri ohjelmaversioita. Ilmiön aiheuttaa paineenalennuksen viivästyttäminen 900 sekunnilla,

josta mainittiin aiemmin kappaleessa 5. L4-pinnankorkeus saavutetaan 17 minuutin koh-

dalla, sydämen yläpinta paljastuu 20 minuutin kohdalla ja tästä menee vielä 12 minuuttia

ennen 314 järjestelmän käynnistymistä. Paineenalennuksen vaikutuksesta vedenpinta reak-

torissa nousee aluksi sydämen yläpuolelle, mutta 40 minuutin kohdalla laskee taas jälki-

lämmön vaikutuksesta yläpinnan alle.

Seuraavana taulukossa 10 esitellään samoja suojarakennuksen parametreja kuin vertailtaes-

sa MELCOR-versioita taulukossa 6.
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Taulukko 10. Suojarakennuksen tilaa määrittelevien lukuarvojen vertailu MELCOR-versiolla 2.1 analysoi-
duissa onnettomuustapauksissa.

Onnettomuus-

tapaus
SBO/5 SBO/50

SBO/50/L

4

SBO/312/

5

SBO/312/

5/L4
SBO/5/H2

Ylemmän kuiva-

tilan suurin pai-

ne/lämpötila

5,21 bar/

420 K

5,16 bar/

422 K

5,22 bar/

416 K

5,14 bar/

453 K

5,18 bar/

457 K

5,55 bar/

421 K

Alemman kuiva-

tilan suurin pai-

ne/

lämpötila kaasu/

lämpötila neste

5,22 bar/

425 K/

426 K

5,17 bar/

426 K/

426 K

5,22 bar/

428 K/

427 K

5,15 bar/

427 K/

426 K

5,18 bar/

426 K/

426 K

5,55 bar/

441 K/

429 K

Märkätilan suu-

rin paine/

lämpötila kaasu/

lämpötila neste

4,78 bar/

400 K/

400 K

5,04 bar/

406 K/

394 K

5,22 bar/

397 K/

387 K

4,67 bar/

392 K/

396 K

5,19 bar/

397 K/

395 K

5,12 bar/

388 K/

389 K

Vedyntuotto

rakenteiden

reaktioista pai-

neastian sisällä

629 kg 363 kg 560 kg 305 kg 295 kg 421 kg

Taulukon 10 tulokset vastaavat pääosin taulukon 6 yhteydessä käsiteltyjä asioita, mutta

muutamia huomioita voidaan tehdä. Kokonaispinta-alaltaan 50 cm2:n vuoto välitasossa

aiheuttaa suojarakennuksen kuiva- ja märkätilojen paineiden tasoittumisen. Onnettomuus-

tapauksessa SBO/5/H2 saavutetaan huomattavan paljon suurempi paine kuivatiloissa juuri

ennen 362-järjestelmän avautumista. Tämä on seurausta vedyn muodostumisesta alemmas-

sa kuivatilassa, jolloin juuri ennen paineenalennuksen käynnistymistä suojarakennuksessa

on 1777 kilogrammaa vetyä. Tapauksen ilmiöt ja eteneminen ovat hyvin samantyyppisiä

MELCOR-versioissa 1.8.6 ja 2.1. Ajanhetket vain vaihtelevat hieman. Tapausta ei ole mie-

lekästä vertailla kovin tarkasti muihin onnettomuuksiin, koska se poikkeaa niistä niin sel-

västi ja on erittäin epätodennäköinen tapahtuma. Tästä syystä tapausta ei tämän tarkemmin

työssä käsitellä.
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Taulukosta 10 nähdään myös, että tapauksessa SBO/312/5/L4 märkätilan maksimipaine on

suurempi kuin kuivatilojen. Märkätilan paine on hetkittäin muissakin kohtaa ajoa kuivati-

laa korkeampi ja tämä on seurausta suojarakennuksen vesitäytöstä. Vesitäyttö jäähdyttää

kaasutilaa ja lauhduttaa sinne vapautunutta höyryä. Aikaistetun vesitäytön aiheuttamia pai-

ne-eroja sekä muita tapauksen SBO/312/5/L4 ilmiöitä käsitellään tarkemmin kappaleessa

7.1.3.

7.1.1 Suodatetun paineenalennuksen vertailu onnettomuustapauksissa SBO/5 ja

SBO/50

Edellä todettiin, että MELCOR-versio 2.1 antaa epäilyttäviä tuloksia liittyen välitason vuo-

tokoon vaikutuksiin. Seuraavana kuvassa 25 esitetään sydämen sulaminen ja valuminen

reaktorikuoppaan suhteessa ylemmän kuivatilan paineeseen.

Kuva 25. Sydämen sulaminen ja reaktorikuoppaan valuminen suhteessa ylemmän kuivatilan paineeseen
onnettomuustapauksissa SBO/5 ja SBO/50.

Kuvasta 25 nähdään, että tapauksessa SBO/50 sydämen sulaminen kokonaisuudessaan

kestää pidempään ja sen valuminen reaktorikuoppaan tapahtuu myöhemmin kuin tapauk-
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sessa SBO/5. Sulan pidempi valumisaika myöhästyttää myös suojarakennuksen paineen-

nousua ja 362-järjestelmän aukeamista. Version 2.1 tulosten perusteella välitason suurempi

vuoto siis myöhästyttää päästöä suojarakennuksesta, mutta version 1.8.6 laskennassa asia

on päinvastoin. Sulamisen kokonaiskesto ja reaktorikuoppaan valuminen riippuvat sydän-

materiaalien jäähtymisestä, kuten kuvan 18 yhteydessä todettiin. Näiden tapausten vertai-

lemiseksi rakenteiden lämpötilakäyrät esitetään liitteessä III. Tarkempi selitys sille, miksi

välitason vuotopinta-alan suurentaminen myöhästyttää paineistumisen alkua MELCOR-

versiossa 2.1, mutta ei versiossa 1.8.6, vaatii vielä lisäselvitystä.

7.1.2 Sydänsulan muodostuminen onnettomuustapauksessa SBO/50/L4

Kappaleessa 7.1 pohdittiin vesitäytön vaikutuksia sydämen sulamisen alkamiseen ja pai-

neastian puhkeamiseen. Seuraavana kuvassa 26 on esitetty sydämen sulaminen ja sulan

reaktorikuoppaan valuminen tapauksissa SBO/5, SBO/50 ja SBO/50/L4.

Kuva 26. Sydämen sulaminen ja alempaan kuivatilaan valuminen onnettomuustapauksissa SBO/5, SBO/50
ja SBO/50/L4.
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Kuvasta 26 nähdään miten kaikissa tapauksissa sydämen sulaminen käyttäytyy aluksi hy-

vin samankaltaisesti onnettomuustapauksesta riippumatta, mutta lopullinen hajoaminen

tapahtuu täysin eri ajanhetkillä. Kaikissa tapauksissa hajoaminen hidastuu tai jopa keskey-

tyy hetkellisesti, höyryn jäähdyttävän vaikutuksen seurauksena. Höyryn vaikutuksia käsi-

teltiin jo kappaleessa 6.4.1, ja sama ilmiö toistuu myös näissä onnettomuustapauksissa.

Liitteessä III on esitetty sydänmateriaalien lämpötilakäyrät, näiden kolmen tapauksen ver-

tailuna. MELCOR-versiolla 2.1 laskettaessa, jäähdytyksen viivyttävä vaikutus on kaikkein

lyhin tapauksessa SBO/50/L4. Epäselvää on, miksi suojarakennuksen aikaistettu vesitäyttö

vaikuttaa sydämen sulamiseen näin paljon ja miksi se lyhentää sulamisen kokonaisaikaa.

MELCOR-version 1.8.6 tulokset ovat antaneet ymmärtää täysin päinvastaista. Vesitäytön

vaikutukset MELCOR-version 2.1 laskentaan vaativat vielä lisää selvitystyötä.

7.1.3 Onnettomuustapausten SBO/312/5 ja SBO/312/5/L4 tulosten vertailu

Kappaleen 7.1 lopussa todettiin, että tapauksen SBO/312/5/L4 ilmiöt vaativat selvennystä.

Seuraavana kuvassa 27 esitetään tapauksen SBO/312/5/L4 ylemmän kuivatilan paine las-

kettuna MELCOR-versiolla 2.1 ja 1.8.6. Lisäksi kuvassa on versiolla 2.1 laskettu tapauk-

sen SBO/312/5 ylemmän kuivatilan paine.
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Kuva 27. Suojarakennuksen ylemmän kuivatilan paineet onnettomuustapauksille SBO/312/5/L4 ja
SBO/312/5 MELCOR-versioissa 2.1 ja 1.8.6.

Kuvassa 27 esitetyistä käyristä vihreä edustaa MELCOR-version 1.8.6 tulosta ja kaksi

muuta painekäyrää ovat version 2.1 tuloksia. Käyristä nähdään, että paine käyttäytyy tapa-

uksesta riippumatta hyvin samansuuntaisesti ennen kuin veden höyrystyminen reaktori-

kuopassa alkaa.

Kaikissa tapauksissa paine lähtee heti alussa nousuun, kun syöttövesilinja katkeaa. Paineen

nousu lakkaa ja kääntyy lopulta laskuun, kun paine-ero ylemmän kuivatilan ja kiertopiirin

välillä pienenee riittävästi. MELCOR-version 2.1 onnettomuustapauksessa SBO/312/5/L4

tämä tapahtuu noin hetkellä 300 sekuntia. Tällöin paine-ero suojarakennuksen kuivatilan ja

märkätilan kaasutilavuuksien välillä on kasvanut niin suureksi, että 316-järjestelmän lauh-

dutus riittää kompensoimaan 312-putkilinjan vuodosta aiheutuvan paineen lisäyksen. Suo-

jarakennuksen paine lähtee uudestaan nousuun, kun paineastiassa tapahtuvat hapettumisre-

aktiot alkavat tuottaa riittävästi höyryä (noin 1300 s). Paine nousee ja vaihtelee sitä mu-

kaan, kun sydänmateriaalia sulaa ja valuu paineastian alatilan vesialtaaseen.
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Ylemmän kuivatilan paine lähtee jälleen laskuun, kun paine-ero kiertopiirin kanssa tasoit-

tuu uudelleen (noin 4600 s). Tässä kohtaa on ero onnettomuustapausten SBO/312/5 ja

SBO/312/5/L4 välillä, sillä aikaistettu vesitäyttö laskee suojarakennuksen paineen huomat-

tavasti alemmalle tasolle ja tämä näkyy myös kuvassa 27. Vesitäyttö vaikuttaa siten myös

paineastiassa vallitsevaan paineeseen. Paineen nousu käynnistyy jälleen, kun höyrystymi-

nen alkaa alemmassa kuivatilassa. Tapauksen SBO/312/5 paineen käyttäytyminen käsitel-

tiin jo kappaleessa 6.4.2, mutta samoja ilmiöitä nähdään myös tapauksessa SBO/312/5/L4.

Molemmissa MELCOR-versioissa alemman kuivatilan ja märkätilan vedenpinnan korkeu-

det saavuttavat tasapainotilanteen, joka painekäyrissä näkyy paineennousun pysähtymisenä.

Aikaistettu vesitäyttö saa aikaan sen, että tasapainotilanne ei säily ja tilanne suojaraken-

nuksessa ei vakiinnu. Kuvassa 28 esitetään onnettomuustapauksen SBO/312/5/L4 kuiva- ja

märkätilojen vedenpinnan korkeudet MELCOR-version 2.1 tilanteen tarkastelemiseksi.

Kuva 28. Alemman kuivatilan ja märkätilan vedenpinnan korkeudet onnettomuustapauksessa SBO/312/5/L4
MELCOR-versiossa 2.1.
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Kuvassa 28 nähdään samaa vedenpintojen tasoittumista kuin mistä kerrottiin kappaleissa

6.4.1 ja 6.4.2. Tässä onnettomuustapauksessa tasoittuminen ei säily, vaan muodostaa jon-

kinlaisen syklin. Kuvasta nähdään myös, että jokaisella syklillä vedenpinnat vakiintuvat

aina hieman korkeammalle tasolle. Kahden viimeisen syklin aikana kuivatilan vedenpinta

ei enää laske märkätilan vedenpinnan alapuolelle. Lisäksi noin ajanhetkellä 57500 s märkä-

tilan kaasutilavuuden paine ylittää kuivatilan paineen. Tämän jälkeen pinnankorkeudet

eivät enää vaihtele vaan nousevat siihen asti, että suojarakennuksen suodatettu pai-

neenalennus käynnistyy noin hetkellä 68000 s.

Samat edellä esitetyt ilmiöt näkyvät myös MELCOR-version 1.8.6 tuloksissa, mutta pai-

neen ja pinnankorkeuksien vaihtelut ovat huomattavasti pienempiä ja vaihtelun sykli on

lyhyempi. Tämä nähdään version 1.8.6 painekäyrän pienenä sahalaitaisuutena kuvassa 27.

Ohjelmaversioiden väliset eroavaisuudet tapauksessa SBO/312/5/L4, vaativat vielä lisäsel-

vittämistä.

7.2 Herkkyystarkastelut onnettomuustapauksille SBO/5 ja

SBO/312/5/L4
Herkkyystarkasteluja tehtäessä käytettiin lyhennettyä ajoaikaa (80000–90000 s), koska

suojarakennuksen vesitäytön käynnistyttyä onnettomuustapauksissa ei tapahdu erityistä

huomiota vaativia ilmiöitä. Tarkastelut tehtiin muokkaamalla onnettomuustapausten

SBO/5 ja SBO/312/5/L4 laitosmalleja. Nämä valittiin, koska SBO/5 on yksinkertaisin pe-

rustapaus ja sen tulokset versioiden vertailuajoissa olivat kohtuullisen samanlaisia. Tapaus

SBO/312/5/L4 puolestaan valittiin sen vuoksi, että sen tuloksissa suojarakennuksen painei-

den ja pinnankorkeuksien käyttäytyminen vaihtelee huomattavasti riippuen ohjelmaversi-

osta. Kun huomioidaan, että onnettomuuksia simuloiville laitosmalleille on tehty vain kon-

versio, pitäisi tulosten olla lähempänä toisiaan.
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Tarkasteltaviksi parametreiksi valittiin sydämen sulamiseen ja paineastian puhkeamiseen

oletettavasti vaikuttavia parametreja. Näiden parametrien herkkyystarkasteluja suositeltiin

myös SNL:n MELCOR-manuaaleissa ja asiaa käsiteltiin aiemmin kappaleessa 4.4.2. Vali-

tut parametrit ovat:

· Kantavien rakenteiden hajoamismalli

· Suojakuoren, tukirakenteiden ja ei kantavien rakenteiden hajoamismalli oksidoitu-

neen paksuuden perusteella

· Suojakuoren, tukirakenteiden ja ei kantavien rakenteiden hajoamismalli oksidoitu-

neen paksuuden perusteella käyttäen herkkyyskertoimia

· Paineastian pohjan hajoamisen mallinnukseen tarvittavat lämmönsiirtokertoimet

· Paineastian alatilaan putoavien sulamassojen jäähdytettävyyteen liittyvä lämmön-

siirtokerroin

Kantavien rakenteiden hajoaminen on alkuperäisissä laitosmalleissa määritelty sydämen

tukilevyn lujuuden mukaan. Lujuus määritellään korrelaatiolla, jolle käyttäjä antaa syöte-

tiedostossa sopivat kertoimet. Herkkyystarkasteluissa tukilevylle määriteltiin lämpötila,

jonka ylityttyä levy ei pysty enää kannattelemaan yläpuolellaan olevaa sydänrakennetta.

Jonkin noodin ylittäessä asetettu lämpötila, kaikki materiaali sen yläpuolella hajoaa. Tar-

kasteluissa käytetyt lämpötilat olivat 1573 K ja 1723 K. Ensimmäinen on hieman yli boo-

rikarbidin ja teräksen eutektisen seoksen sulamislämpötilan ja jälkimmäinen on teräksen

sulamislämpötila. MELCOR:n oletusarvo käytettäessä lämpötilamallia on 1273 K, joka ei

sovi OL1/OL2-laitosten materiaaleille.

Toinen herkkyystarkastelu tehtiin parametreille, jotka määrittelevät suojakuoren, tukira-

kenteiden ja ei kantavien rakenteiden hajoamisen niiden pintaan oksidoituneen materiaalin

perusteella. Rakenne hajoaa COR-moduulin laskentasolussa, jos sen alkuperäisen materi-

aalin paksuus pienenee määriteltyyn arvoon hapettumisen seurauksena. Laitosmalleissa

käytetty alkuperäinen rajapaksuus on 0,01 mm ja herkkyystarkasteluissa käytettiin 0,001 ja

0,1 mm. Jälkimmäinen paksuus valittiin, koska se on MELCOR:n oletusarvo, ja ensim-

mäinen valittiin, jotta vertailua saatiin molempiin suuntiin kymmenpotenssin muodossa.

Suojakuoren hajoamisen mallinnuksessa näillä valinnoilla on huomattava merkitys, sillä
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suojakuoren lähtöpaksuus on 0,5 mm. Laskennassa tarkastellut minimipaksuudet ovat siis

20 % (0,1 mm), 2 % (0,01 mm) ja 0,2 % (0,001 mm) suojakuoren kokonaispaksuudesta.

Kolmannessa herkkyystarkastelussa tehtiin vertailu samoille parametreille kuin edellä,

mutta laitosmalliin lisättiin vielä herkkyyskertoimia. Näillä kertoimilla määriteltiin raken-

teiden maksimilämpötiloja ja minimipaksuuksia. Parametreille annettiin vain MELCOR:n

oletusarvot, joten sopivien kertoimien käyttö vaatii vielä lisää selvitystyötä.

Paineastian puhkeamista tarkasteltiin muuttamalla lämmönsiirtokertoimia sydänsulasta

paineastian pohjaan ja sulasta läpivientiin. Alkuperäisinä arvoina laitosmalleissa on käytet-

ty molemmille parametreille MELCOR:n oletusarvoja 1000 W/(m2 · K). Herkkyystarkaste-

luissa arvoja muutettiin pitäen ne keskenään yhtä suurina. Tarkastellut arvot ovat 500, 950

ja 1500 W/(m2 · K).

Viimeinen herkkyystarkastelu tehtiin parametrille, joka määrää lämmönsiirtokertoimen

sydänsulasta vesialtaaseen. Tätä muuttamalla vaikutetaan sulamassan jäähtymisominai-

suuksiin paineastian pohjalla olevassa vesialtaassa. Tämän lämmönsiirtokertoimen kohdal-

la laitosmallien alkuperäisenä arvona on MELCOR:n oletusarvo 100 W/(m2 · K). Tarkaste-

luissa arvoa muutettiin ensin arvoon 50 W/(m2 ·  K) ja sitten 150 W/(m2 · K). Arvot eivät

perustu mihinkään tarkkaan dataan, vaan tarkoituksena on vain nähdä miten paljon lukuar-

von muuttaminen vaikuttaa mallin tuloksiin. SNL:n MELCOR-manuaalien mukaan myös

lämmönsiirtokertoimien arvot vaativat herkkyystarkastelua.

Herkkyystarkastelujen tuloksista esitetään aiempien kappaleiden tapaan eroja havainnollis-

tavia kuvaajia sekä taulukkomuodossa tapahtumien ajoittumishetkiä. Edellisistä taulukoista

poiketen ajanhetkiä ennen paineastian puhkeamista ei esitetä. Näin siksi, että mikään herk-

kyystarkastelumuutos ei vaikuta huomattavasti sydämen sulamisen alkamiseen tai vuotojen

kautta tapahtuvan päästön ajoittumiseen.

7.2.1 Kantavien rakenteiden hajoamismallin herkkyystarkastelu

Ensimmäisenä taulukossa 11 on esitetty tapahtumien ajoittuminen paineastian puhkeami-

sesta eteenpäin onnettomuustapauksissa SBO/5 ja SBO/312/5/L4. Taulukossa on molem-
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pien onnettomuustapausten kohdalla ensimmäisessä sarakkeessa tapauksen alkuperäinen

hajoamisen laskentamalli, ja tämän jälkeen kahdessa muussa sarakkeessa eri lämpötiloilla

määritelty hajoamismalli.

Taulukko 11. Kantavien rakenteiden hajoamismallin herkkyystarkastelu

Onnettomuusta-

paus
SBO/5 SBO/312/5/L4

Hajoamismalli Lujuus T-1573 T-1723 Lujuus T-1573 T-1723

Paineastia puhke-

aa
5 h 30 min

EI KON-

VERGOIDU
2 h 2 min 59 min 4 h 42 min 1 h 8 min

Sydänsulan valu-

minen reaktori-

kuoppaan alkaa

5 h 51 min - 3 h 21 min 59 min 5 h 4 min 2 h 8 min

Päästö 362-

järjestelmän kaut-

ta alkaa

9 h 18 min - 7 h 55 min 18 h 53 min 14 h 3 min 13 h 58 min

Suojarakennuk-

sen vesitäyttö

käynnistyy

24 h - 24 h 1 h 4 min 1 h 4 min 1 h 4 min

Taulukosta 11 huomataan, että käytettäessä rajalämpötilana 1573 K, tapaus SBO/5 ei kon-

vergoidu. Onnettomuustapaus saattaisi olla säädettävissä toimimaan tässä lämpötilassa,

mutta se vaatisi suurempia muokkauksia, koska pelkästään aika-askelta muuttamalla on-

gelma ei korjaantunut. Taulukon tuloksia vertailemalla nähdään, että lämpötilamallin käyt-

tö aikaistaa tapahtumia. Tapauksen SBO/5 tuloksia sarakkeessa T-1723 voidaan verrata

taulukossa 5 esitettyihin MELCOR-version 1.8.6 tuloksiin. Tällöin nähdään, että lämpöti-

lamallin käyttö tuo tapahtumahetket lähemmäksi vanhemman ohjelmaversion tuloksia.

Paineastian puhkeamisessa on eroa 9 minuuttia, sydänsulan valumisen alkamisessa 3 mi-

nuuttia ja 362-järjestelmän aukeamisessa 28 minuuttia. Lukuarvot eivät tietysti ole täysin

vertailukelpoisia, koska version 1.8.6 laitosmallin rakenteiden hajoamismallia ei ole muu-

tettu.

Tapauksen SBO/312/5/L4 tuloksia vertailtaessa nähdään, että lämpötilan 1723 K käyttö

muuttaa paineastian puhkeamisaikaa ja sulan valumisen alkamista huomattavasti hillitym-
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min kuin lämpötilan 1573 K käyttö. Järjestelmän 362 aukeaminen muuttuu suunnilleen

yhtä paljon. Seuraavana kuvassa 29 esitetään suojarakennuksen ylemmän kuivatilan paine-

käyrät eri laskentamalleilla onnettomuustapaukselle SBO/5 ja kuvassa 31 esitetään samat

käyrät onnettomuustapaukselle SBO/312/5/L4.

Kuva 29. Ylemmän kuivatilan paineen vertailu herkkyystarkasteluissa onnettomuustapaukselle SBO/5.

Kuvasta nähdään erityisesti se, että käyrän kehittyminen on suurin piirtein samanlaista las-

kentamallista riippumatta. Veden höyrystyminen alemmassa kuivatilassa ja paineennousu

alkavat aikaisemmin, ja ovat hieman lähempänä ohjelmaversion 1.8.6 tuloksia kuvassa 16.

Syy käyrien erolle on sydämen sulamisessa ja sulan valumisessa alempaan kuivatilaan.

Tätä havainnollistetaan vielä kuvassa 30, jossa esitetään sydämen sulamisen eteneminen

eri hajoamismallien käyrinä.
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Kuva 30. Sydämen sulaminen ja alempaan kuivatilaan valuminen eri kantavien rakenteiden hajoamismalleil-
la onnettomuustapauksessa SBO/5.

Kuvasta nähdään selvästi, että lujuuden korrelaatiota käytettäessä sydämen lopullinen su-

laminen ja reaktorikuoppaan valuminen tapahtuvat paljon myöhemmin kuin rajalämpötilan

tapauksessa. Ero on ajallisesti suurin piirtein yhtä pitkä kuin kuvassa 29 nähtävä suojara-

kennuksen paineennousu, joka seuraa alemman kuivatilan vesialtaan höyrystymisen alka-

misesta. Erot sydämen sulamisessa johtuvat rakenteiden erilaisesta jäähtymisestä reaktori-

paineastiassa. Tätä käsiteltiin myös aiemmissa kappaleissa.

Kuvassa 31 esitellään hajoamismallien vaikutus ylemmän kuivatilan paineeseen onnetto-

muustapauksessa SBO/312/5/L4.
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Kuva 31. Ylemmän kuivatilan paineen vertailu herkkyystarkasteluissa onnettomuustapaukselle
SBO/312/5/L4.

Kuvasta 31 voidaan tehdä hyvin samansuuntaisia päätelmiä kuin edellisten kuvien tapauk-

sessa. Hajoamismalli, kun käytetään rajalämpötilana 1723 K, muistuttaa huomattavasti

enemmän ohjelmaversiolla 1.8.6 saatua ylemmän kuivatilan painekäyrää (kuva 27). Käy-

rän sahalaitaisuus johtuu myös samasta ilmiöstä, joka esiteltiin kappaleessa 6.4.2. Lämpöti-

lan 1573 K käyttäminen raja-arvona muuttaa tuloksia hieman enemmän. Esimerkiksi paine

pysyy onnettomuuden alussa korkeana huomattavan pitkän aikaa. Paineistumisen eriaikai-

nen alkaminen johtuu myös tässä mallissa sydämen viimeisten osien eriaikaisesta sulami-

sesta ja reaktorikuoppaan valumisesta.

Tämän parametrin herkkyystarkastelu osoittaa, että käytettävällä hajoamismallilla on sel-

västi merkitystä laskennan lopputulosten kannalta. Syötetietojen asettamisessa on varmasti

parantamisen varaa ainakin onnettomuustapauksessa SBO/312/5/L4. Hajoamismallin mää-

rittelyssä rajalämpötilalla on selvästi potentiaalia, mutta sopivimman lämpötilan asettami-

nen ja mallin toimivuuden varmistaminen vaativat vielä lisää selvitystä.
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7.2.2 Suojakuoren, tukirakenteiden ja ei kantavien rakenteiden hajoamismalli

Tässä kappaleessa esitellään suojakuoren, tukirakenteiden ja ei kantavien rakenteiden ha-

joamismallin herkkyystarkastelun tulokset herkkyyskertoimia käyttäen ja niitä ilman. Tau-

lukossa 12 on tapahtumishetket ilman herkkyyskertoimia ja herkkyyskertoimien kanssa.

Taulukko 12. Suojakuoren, tukirakenteiden ja ei kantavien rakenteiden minimipaksuuden hajoamismalli
herkkyyskertoimet huomioiden ja ilman kertoimia.

Onnettomuus-

tapaus
SBO/5 SBO/312/5/L4

ILMAN HERKKYYSKERTOIMIA

Suojakuoren mi-

nimipaksuus [mm]
0,01 0,001 0,1 0,01 0,001 0,1

Paineastia puhke-

aa
5 h 30 min 5 h 30 min 5 h 30 min 59 min 3 h 57 min 4 h 1 min

Sydänsulan valu-

minen reaktori-

kuoppaan alkaa

5 h 51 min 5 h 51 min 5 h 51 min 59 min 4 h 18 min 4 h 22 min

Päästö 362-

järjestelmän kaut-

ta alkaa

9 h 18 min 9 h 18 min 9 h 18 min 18 h 53 min 14 h 45 min 14 h 11 min

HERKKYYSKERTOIMIEN KANSSA

Paineastia puhke-

aa
5 h 30 min 3 h 18 min 2 h 4 min 59 min 1 h 2 min  1 h 2 min

Sydänsulan valu-

minen reaktori-

kuoppaan alkaa

5 h 51 min 3 h 41 min 2 h 4 min 59 min 1 h 2 min 1 h 2 min

Päästö 362-

järjestelmän kaut-

ta alkaa

9 h 18 min 7 h 57 min 7 h 15 min 18 h 53 min 16 h 27 min 16 h 49 min

Taulukosta 12 nähdään, että ilman herkkyyskertoimia parametrien muutos ei vaikuta on-

nettomuustapauksessa SBO/5 laskennan tapahtumien ajoitukseen käytännössä lainkaan.

Herkkyyskertoimien käyttö puolestaan vaikuttaa tuloksiin ja kuten taulukosta nähdään,
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tapahtumat aikaistuvat. Kuvassa 32 havainnollistetaan parametrien vaikutusta ylemmän

kuivatilan paineenkehitykseen, koska tämä kuvaa hyvin koko suojarakennuksen tilaa.

Kuva 32. Ylemmän kuivatilan paineen vertailu hajoamismallin eri minimipaksuuksilla ja herkkyyskertoimia
käyttäen onnettomuustapauksessa SBO/5.

Käyrät joiden laskennassa ei ole käytetty herkkyyskertoimia ovat kuvaajassa täysin pääl-

lekkäin. Parametrien muuttaminen ei vaikuta tapauksen SBO/5 toimintaa mitenkään, ellei

määritetä myös herkkyyskertoimia. Käyristä nähtävä paineennousun eriaikainen käynnis-

tyminen on jälleen seurausta eriaikaisesta sydämen sulamisesta ja reaktorikuoppaan valu-

misesta. Erikoista tuloksissa on se, että muutettiinpa minimipaksuutta suuremmaksi tai

pienemmäksi, on vaikutus tuloksiin aina samansuuntainen.

Seuraavana kuvassa 33 on esitetty onnettomuustapauksen SBO/312/5/L4 vastaavat paine-

käyrät kuin kuvassa 32 tapaukselle SBO/5.
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Kuva 33. Ylemmän kuivatilan paineen vertailu hajoamismallin eri minimipaksuuksilla onnettomuustapauk-
sessa SBO/5.

Kuvasta 33 on jätetty pois herkkyyskertoimia käyttäen saadut tulokset, koska käyrät ovat

hyvin yhteneväiset alkuperäisen onnettomuustapauksen tulosten kanssa. Myös paineen

syklittäinen vaihtelu esiintyy herkkyyskertoimia käytettäessä. Kuvaajista nähdään, että

paineennousun alku siirtyy tapauksessa SBO/312/5/L4 myöhemmäksi molemmissa vertai-

luajossa. Tämä on suoraan seurausta sydämen sulamisesta ja reaktorikuoppaan valumisesta.

Lisäksi huomataan, että minimipaksuuden muuttaminen, kumpaan suuntaan tahansa, no-

peuttaa aina paineennousua suojarakennuksessa. Sama ilmiö nähtiin myös kuvan 32 herk-

kyyskertoimellisten onnettomuustapausten tuloksissa. Syy siihen, miksi molemmat onnet-

tomuustapaukset käyttäytyvät näin muutettaessa minimipaksuutta suuremmaksi tai pie-

nemmäksi, vaatii vielä lisäselvitystä.

7.2.3 Lämmönsiirtokertoimet sydänsulasta paineastian pohjaan ja läpivientiin

Sydänsulan ja paineastian pohjan sekä sydänsulan ja läpiviennin välisten lämmönsiirtoker-

toimien vaikutusta tarkasteltiin kolmella eri lukuarvolla: 500, 950 ja 1500 W/(m2 · K).

Kertoimen arvoa 950 W/(m2 · K) käytettiin vain tapauksessa SBO/312/5/L4, jotta nähtiin
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vaikuttaako hieman pienemmän muutoksen teko miten paljon lopullisiin tuloksiin. Tauluk-

koon 13 on listattu tapahtumien ilmenemishetkien tulokset.

Taulukko 13. Herkkyystarkastelujen vertailu lämmönsiirtokertoimille sydänsulasta paineastian pohjaan ja
läpivienteihin.

Onnettomuusta-

paus
SBO/5 SBO/312/5/L4

Lämmönsiirto-

kerroin [W/m2·K]
1000 500 1500 1000 500 950 1500

Paineastia puhke-

aa
5 h 30 min

EI

KONVER-

GOIDU

4 h 47 min 59 min 4 h 5 min 3 h 58 min 3 h 58 min

Sydänsulan valu-

minen reaktori-

kuoppaan alkaa

5 h 51 min - 5 h 13 min 59 min 4 h 9 min 4 h 19 min 4 h 13 min

Päästö 362-

järjestelmän kaut-

ta alkaa

9 h

18 min
-

9 h

24 min

18 h

53 min

14 h

17 min

14 h

40 min

14 h

21 min

Taulukosta nähdään, että onnettomuustapaus SBO/5 ei toimi kunnolla asetettaessa läm-

mönsiirtokertoimet arvoon 500 W/(m2 · K). Käyttämällä lukuarvoa 1500 tulokset muuttu-

vat hieman tapauksessa SBO/5. Tapauksessa SBO/312/5/L4 nähdään jälleen, että muutta-

malla lukuarvoa suuremmaksi tai pienemmäksi tapahtuu ajoituksissa aina samansuuntainen

muutos. Paineastian puhkeaminen ja sydänsulan valuminen myöhentyvät ja 362-

järjestelmän aukeaminen aikaistuu. Kaiken lisäksi muutokset ovat lukuarvosta riippumatta

hyvin samaa luokkaa. Kuvassa 34 on esitetty vielä tapauksen SBO/312/5/L4 ylemmän kui-

vatilan painekäyrät eri lämmönsiirtokertoimien arvoilla.
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Kuva 34. Ylemmän kuivatilan paineen kehittyminen eri lämmönsiirtokertoimilla sydänsulan ja paineastian
pohjan välillä sekä sydänsulan ja läpiviennin välillä.

Kuvasta nähdään, että tarkastellut lukuarvot tuottavat laskennassa käytännössä samanlaisen

painekäyrän ylempään kuivatilaan. Käyrät muistuttavat alkua lukuun ottamatta hyvin pal-

jon MELCOR-version 1.8.6 käyrää kuvassa 27. Vaatii kuitenkin lisää selvitystyötä, jotta

löydetään syyt vertailuajojen yhdenmukaisuudelle sekä sille, miksi ne eroavat niin paljon

alkuperäismallista.

7.2.4 Lämmönsiirtokertoimet sulasta alatilan vesialtaaseen

Taulukossa 14 on esitetty herkkyystarkastelun tuloksia onnettomuuden etenemisestä, kun

muutetaan lämmönsiirtokerrointa sydänsulan ja alatilan vesialtaan välillä.
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Taulukko 14. Herkkyystarkastelu lämmönsiirtokertoimille sulasta alatilan vesialtaaseen.

Onnettomuusta-

paus
SBO/5 SBO/312/5/L4

Lämmönsiirto-

kerroin [W/m2·K]
100 50 150 100 50 150

Paineastia puhke-

aa
5 h 30 min 5 h 34 min 5 h 30 min 59 min 59 min 59 min

Sydänsulan valu-

minen reaktori-

kuoppaan alkaa

5 h 51 min 5 h 58 min 5 h 52 min 59 min 59 min 59 min

Päästö 362-

järjestelmän kaut-

ta alkaa

9 h 18 min 9 h 34 min 9 h 23 min 18 h 53 min 18 h 54 min 18 h 57 min

Taulukosta nähdään, että tämän parametrin muuttaminen 50:llä kumpaan tahansa suuntaan

ei käytännössä vaikuta onnettomuuden etenemiseen.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Tapahtuma-aikojen eroja selvitettiin tuloksia analysoitaessa ja aikaerojen syy-

seuraussuhteet ovat jo selvillä. Syy-seuraussuhteet ovat käytännössä kaikissa onnettomuus-

tapauksissa seuraavana esitetyn kuvan 35 mukaisia, paineastian puhkeamiselle ja suojara-

kennuksen paineistumiselle.

Kaikissa analysoiduissa onnettomuusskenaarioissa sydämen sulaminen käynnistyy suunnil-

leen samaan aikaan riippumatta MELCOR-versiosta. Erot ilmenevät sulamisen kokonais-

kestossa ja siinä kuinka suuria määriä sulaa tippuu kerralla paineastian alatilaan, varsinkin

1a. Sydämen sulaminen ja valuminen paineastian alatilaan

1b.  Veden määrä paineastian alatilassa ja höyrystyminen
sydänsulan vaikutuksesta

2.  Sydänalueen rakennemateriaalien jäähtyminen ja sydä-
men hajoamisen myöhentyminen

3a. PAINEASTIAN PUHKEAMINEN

3b. Sydänsulan valuminen reaktorikuoppaan

4. Suojarakennuksen paineistumisen alkaminen

5b.  Suojarakennuksen paineistumisen mahdollinen hi-
dastuminen

6.  SUODATETUN PAINEENALENNUKSEN KÄYNNISTYMINEN

Tämän jälkeen tulokset eri malleissa ja ohjelmaversioissa
vastaavat hyvin toisiaan

5a.  Alemman kuivatilan ja märkätilan paine-erojen ja
vesialtaiden pinnankorkeuksien asettuminen tasa-
painoon

Kuva 35. Onnettomuustapausten tapahtuma-aikojen syy-seuraussuhteet
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sulamisen alussa. Tämän jälkeen eroja ilmenee alatilan veden määrässä ja siinä kuinka

suuria määriä vettä höyrystyy sydänsulan jälkilämpötehon vaikutuksesta. Kaikki yllä mai-

nitut erot vaikuttavat sydänmateriaalien jäähtymiseen ja sulamisen kokonaiskestoon. Pai-

neastian puhkeaminen tapahtuu läpiviennin kohdalta ja sekä sulan että veden määrä alati-

lassa vaikuttavat puhkeamisen ajanhetkeen. Lisäksi sula- ja vesimäärä vaikuttavat läpivien-

tiin muodostuvan reiän suuruuteen.

Sulan valuminen alempaan kuivatilaan riippuu läpivientiin muodostuvan reiän koosta, ja

tälle on määritelty oma raja-arvonsa (ks. kappale 4.4). Osassa onnettomuustapauksia tämä

aiheuttaa erilaisia viiveitä paineastian puhkeamiselle ja reaktorikuoppaan valumisen alka-

miselle. Viiveen pituus riippuu sulan ja veden määrästä paineastian alatilassa.

Alemman kuivatilan vesialtaan lämpötilan nousu alkaa, kun sydänsulaa valuu reaktori-

kuoppaan. Suojarakennuksen paineistuminen alkaa, kun vesialtaan lämpötila kasvaa riittä-

vän suureksi ja höyrystyminen käynnistyy. Onnettomuustapauksissa SBO/312/5 ja

SBO/312/5/L4 huomattavaa paineistumista tapahtuu jo onnettomuuden alussa syöttö-

vesilinjan putkirikon seurauksena. Putkirikon aikaansaama paineennousu ei kuitenkaan

aiheuta vielä päästöä suojarakennuksesta.

Osassa onnettomuustapauksia, kun sydänsula on valunut reaktorikuoppaan, suojaraken-

nuksen paineistuminen hidastuu tietyillä ajanhetkillä. Tätä ilmiötä esiintyy sekä MELCOR-

versiossa 1.8.6 että versiossa 2.1. Hidastuminen on seurausta suojarakennuksen kontrolliti-

lavuuksien paine-eroista ja vedenpinnan korkeuksista, jotka saavuttavat tasapainotilan.

Kaikissa tapauksissa paine-erot ja pinnankorkeudet eivät ehdi saavuttamaan tasapainotilaa

ennen suojarakennuksen suodatetun paineenalennuksen käynnistymistä.

Paineistumisen käynnistyttyä kaikki onnettomuustapaukset ohjelmaversiosta riippumatta

toimivat suunnilleen samoin. Suojarakennuksen paine lähtee laskuun ja pysähtyy tietylle

tasolle, koska 362-järjestelmän kaasuvirtaus on maksimissaan noin 6 kg/s (ks. kappale

3.4.4). Suojarakennuksen vesitäytön käynnistyttyä suojarakennuksen paine lähtee jälleen

laskuun.
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Kuvan 35 perusteella voidaan todeta, että onnettomuuden kehittyminen työssä analysoi-

duissa onnettomuustapauksissa on ohjelmaversioista riippumatta samansuuntaista. Tapah-

tuma-ajoissa ja yksittäisissä ilmiöissä on kuitenkin eroja. Yksittäisten onnettomuustapaus-

ten kohdalla pienet erot ohjelmaversioiden tuloksissa ovat uskottavia ja odotettuja. Vertail-

taessa kaikkia tapauksia keskenään ja eri MELCOR-versioiden välillä, pienet erot muodos-

tuvat paljon merkittävämmiksi. Esimerkiksi välitason vuotopinta-alan ja suojarakennuksen

aikaistetun vesitäytön vaikutukset tuloksiin aiheuttavat epäilyksiä tapauksia kuvaavien

laitosmallien toimivuudesta MELCOR-versiossa 2.1.

Herkkyystarkastelut osoittavat, että joidenkin parametrien valinnassa täytyy olla todella

tarkka, sillä pienetkin muutokset näyttävät vaikuttavan lopputuloksiin huomattavasti.

Herkkyystarkasteluista tosin huomattiin myös se, että joidenkin parametrien muuttaminen

vaikuttaa laskennan tuloksiin aina samalla tavalla. Tämä puolestaan aiheuttaa epäilyksiä

alkuperäisten laitosmallien toimivuudesta MELCOR-versiossa 2.1 sekä konversion onnis-

tumisesta.

Konversio tehtiin käyttämällä apuna SNAP-työkalua (ks. kappale 6.2). Työkalun käytön

lisäksi jouduttiin tekemään myös omia muokkauksia, jotta MELCOR-ohjelman MELGEN-

komentotiedosto hyväksyi konvertoidut syötetiedostot. SNAP-työkalulla voidaan vertailla

keskenään saman ohjelmaversion tiedostoja, mutta ei eri ohjelmaversion. Tämän vuoksi

työkalulla ei pystytä helposti varmistamaan kaiken informaation oikeanlaista siirtymistä.

Konversion onnistumista ei voida varmistaa myöskään pelkästään ohjelmaversioiden tu-

loksista, vaan myös syötetiedostoja täytyy vertailla. Tulosten perusteella voitiin kuitenkin

tehdä päätelmiä siitä, mitä selvityksiä jatkossa täytyy vähintäänkin tehdä, jotta onnetto-

muustapauksia kuvaavia laitosmalleja voidaan luotettavasti käyttää MELCOR-versiolla 2.1.

8.1 Selvitystyö jatkossa
Jatkossa tulee selvittää, miksi tulokset kokonaisuudessaan poikkeavat ohjelmaversioiden

välillä ja miksi tiettyjen parametrien muutos näkyy aina samanlaisena tuloksissa. Laitos-

malleille on tehty vain konversiot, joten tulosten pitäisi oletettavasti vastata todella hyvin

toisiaan, mutta osassa malleja näin ei ole.  Eroja havaitaan, vaikka ohjelmaversioiden fysi-

kaalisessa laskennassa ei pitäisi olla suuria eroja.
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Selkeät selvityksen kohteet ovat: ohjelmaversioiden ristiriitaiset tulokset välitason vuoto-

pinta-alan ja aikaistetun vesitäytön vaikutuksesta sekä onnettomuustapauksen

SBO/312/5/L4 paine- ja vedenpintakäyrien erilainen heilahtelusykli MELCOR-versioissa

1.8.6 ja 2.1. Näiden lisäksi tulee selvittää sydänrakenteiden hajoamismallin toimintaa sekä

sydänsulan ja paineastian pohjan välisten lämmönsiirtokertoimien toimintaa. Nyt tehdyissä

herkkyystarkasteluissa havaittiin, että rakenteiden minimipaksuuden muuttaminen aikais-

taa onnettomuuden tapahtumia, riippumatta siitä suurennetaanko vai pienennetäänkö mi-

nimipaksuutta. Sama havainto tehtiin myös muutettaessa lämmönsiirtokertoimia. Läm-

mönsiirtokertoimia muutettaessa havaittiin myös, että tapahtumahetket ja suojarakennuk-

sen käyttäytyminen muuttuivat suunnilleen saman verran, riippumatta käytetystä kertoi-

mesta.

Työssä esitettyjen tulosten ja päätelmien perusteella voidaan todeta, että ohjelmaa ei suosi-

tella käytettäväksi virallisiin analyyseihin ennen kuin eroavaisuudet selvitetään tai varmis-

tutaan niiden hyväksyttävyydestä. Erojen hyväksyttäminen ja onnettomuuksia kuvaavien

mallien todentaminen käyttökelpoisiksi MELCOR-versiossa 2.1, vaatii alkuperäisten ja

konvertoitujen syötetiedostojen vertailua toisiinsa vielä tarkemmin. Tällöin nähdään johtu-

vatko erot todella laskennan pienistä muutoksista vai mahdollisesti siitä, että konversiossa

olisi hävinnyt joitain yksittäisiä parametreja tai komentoja.

Parametrien häviäminen on täysin mahdollista, koska jo tämän työn yhteydessä määritel-

tyyn konversio-proseduuriin sisältyi SNAP-työkalun ulkopuolisia muokkauksia. Syötetie-

dostojen puutteet löytyivät puhtaasti sen takia, että MELGEN-komentotiedoston tarkis-

tusajo  ilmaisi  syötteissä  olevan  virheitä.  Jos  jotain  on  jäänyt  kokonaan  pois,  ei  se  välttä-

mättä aiheuta koko syötteen epäkelpoisuutta MELGEN:ssä.

8.2 Mallien jatkokehitys
Syötetiedostojen kuntoon saaminen ja onnettomuuksia kuvaavien laitosmallien toimivuu-

den varmistaminen tulevat olemaan ensisijaisia tehtäviä tulevaisuudessa, koska MEL-

COR:n vanhempaa 1.8.6 versiota ei enää päivitetä SNL:n toimesta. Tarvittavien korjausten

jälkeen on hyvä pohtia myös laitosmallien kehityskohteita. MELCOR-version 2.1 lasken-

taan on tuotu muutamia uusia ominaisuuksia, joita käsiteltiin kappaleessa 4.5. Uudet omi-
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naisuudet eivät ole automaattisesti laskennan käytössä, vaan ne täytyy lisätä syötetiedos-

toihin erikseen. Uusien ominaisuuksien käyttöä tulee pohtia ensinnäkin sen mukaan, mistä

voisi olla hyötyä nykyisissä onnettomuuksia kuvaavissa laitosmalleissa. Tämän lisäksi voi-

daan miettiä, minkälaisia tapahtumia MELCOR-ohjelmalla halutaan ylipäänsä mallintaa.

Jälkimmäistä kehityksen ajatusta käsitellään kappaleessa 8.3.

Nykyisten laitosmallien kohdalla kehitystä voitaisiin varmasti tehdä sydämen hajoamis-

mallien säädössä. Ensinnäkin suojakuoren hajoaminen voitaisiin muuttaa riippuvaiseksi

sekä lämpötilasta että ajasta, mitä on suositeltu myös USNRC:n raportissa (ks. kappale

4.5.7). Suojakuoren hajoamiseen liittyen voitaisiin laskentaan ottaa käyttöön myös B4C:n

hapettumiseen liittyvä uusi malli, joka huomioi erillisen hapen vaikutukset. (ks. kappale

4.4.1).

Suojakuoren lisäksi myös sydämen kantavien rakenteiden hajoamismallin parasta mahdol-

lista määrittelyä voitaisiin pohtia. Vaihtoehtoina ovat nykyinen lujuuslaskennallinen korre-

laatio, herkkyystarkasteluissa käytetty yhden rajalämpötilan käyttö sekä hajoamisen mää-

rittely loogisella funktiolla, johon voitaisiin sisällyttää lämpötilan aika riippuvuus. Tämän

lisäksi voisi olla hyödyllistä kokeilla, herkkyystarkasteluissakin käytettyjen, herkkyysker-

toimien käyttöä sydänmateriaalien hajoamiselle. Tämä voisi olla myös yksi ratkaisu välita-

son vuotopinta-alan ristiriitaisuuksille, jos nykyinen laskentamalli nykyisillä parametreilla

ei vain jostain syystä sovellu MELCOR-versioon 2.1.

Sydämen sulamiseen liittyviä uusia ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää myös neste- ja kaa-

suvirtausten mallinnuksessa. Sulamisen vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon määrittele-

mällä syötetiedostoihin laskentasolukohtaisia huokoisuuksia (ks. kappale 4.5.5).

Kaasujen diffuusiomallin käyttämisen vaikutuksia laitosmallien toimintaan, voisi myös

olla hyvä testata tulevaisuudessa (ks. kappale 4.5.7). Tämän lisäksi tulevaisuudessa voi

nousta esiin tilanteita, joissa kriittisen virtauksen laskentamallin vaihtoehtoja joudutaan

pohtimaan. Vaihtoehtoja on kaksi, HEM ja HFM, ja molemmissa on sekä hyvät että huonot

puolensa (ks. kappale 4.5.3). Vuodon koko ja sijainti putkistossa voisi olla yksi kriittisen

virtauksen mallinnukseen vaikuttava tekijä.
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Mallinnuksen kehityksen lisäksi kehitystyötä voitaisiin tehdä myös syötetiedostojen hallin-

nointiin liittyvissä asioissa. Kappaleessa 4.5.2 esiteltiin MELCOR-versioon 2.1 lisätty

ominaisuus, erillisten rakenteiden luomiseksi syötetiedostoihin. Rakenteita käyttämällä

voitaisiin pienentää syötetiedostojen kokonaismäärää, kun vain hieman toisistaan poikkea-

vat laitosmallit voitaisiin sisällyttää samoihin tiedostoihin. Rakenteiden käyttö olisi myös

käyttäjäystävällisempää, koska ajamalla MELCOR-komentotiedosto nähtäisiin suoraan

mitä mallivaihtoehtoja syötetiedostot sisältävät. Komentoikkunasta voidaan myös valita,

mikä laitosmalli halutaan ajaa.

8.3 Tulevaisuudessa tehtäviä analyysejä
OL1- ja OL2-laitosten käyttöluvan uusintaan liittyvät analyysit tullaan toteuttamaan

MELCOR-versiolla 1.8.6, ja tähän lopputulokseen päätymiselle on kolme syytä. Ensinnä-

kin uuteen versioon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi jäi vielä selvitettävää. Toiseksi

työssä vertailtujen onnettomuustapausten laitosmalleja täytyy vielä päivittää, jotta ne so-

veltuvat paremmin laitosten nykytilaan. Kolmanneksi kaikkien analyysien tulee olla val-

miita vuoden 2016 loppuun mennessä. Kunhan ongelmat saadaan tulevaisuudessa ratkais-

tua, analyysejä voidaan ryhtyä tekemään myös MELCOR-versiolla 2.1.

Laitosmalleihin tullaan lisäämään kappaleessa 3.4.6 esitetyn ACIS-järjestelmän toiminnal-

lisuus. Tämän jälkeen voidaan tehdä vertailuja järjestelmän toiminnasta erilaisissa onnet-

tomuustilanteissa. Näin saadaan entistä parempi kuva ACIS-järjestelmän toiminnasta ja

hyödyistä häiriötilanteissa, jotka voivat johtaa vakavaan reaktorionnettomuuteen.

Olkiluodon voimalaitoksille tullaan tekemään analyysejä, joissa pohditaan usean laitosyk-

sikön yhtäaikaista onnettomuutta. Tämänkaltaisissa tilanteissa toisen laitosyksikön päästö

voi rajata pääsyä tiettyihin paikkoihin ja tiloihin laitoksella ja laitosalueella, mikä vaikuttaa

toisen laitosyksikön toimintaan. MELCOR-ohjelman avulla määritetään näissä tapauksissa

päästön lähdetermi ympäristöön.

MELCOR-versiolla 2.1 voitaisiin tulevaisuudessa tehdä myös onnettomuusanalyysejä käy-

tetyn polttoaineen altaille, josta kerrottiin aiemmin kappaleessa 4.5.6.
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9 YHTEENVETO

OL1- ja OL2-laitosyksiköiden nykyinen käyttölupa on voimassa vuoteen 2018. Käyttölu-

van uusintaa varten tarvitaan muun muassa analyysejä laitosten toiminnasta vakavissa re-

aktorionnettomuuksissa. TVO:lla näiden analyysien tekoon käytetään ohjelmaa nimeltä

MELCOR,  josta  TVO:lla  on  ollut  käytössä  versio  1.8.6.  Tämä  versio  on  myös  riittävä

käyttöluvan uusintaa varten tehtävien analyysien tekoon. MELCOR-ohjelmasta on kuiten-

kin julkaistu myös uudempi 2.1-versio, jonka käyttöön on tulevaisuudessa siirryttävä, kos-

ka vanhempaa versiota ei enää päivitetä.

Tässä työssä selvitettiin, mitä ominaisuuksia uusi MELCOR-versio sisältää ja mitä sen

käyttöönottaminen OL1- ja OL2-laitosmallien osalta vaatii. Laitosmallit konvertoitiin

MELCOR-versiosta 1.8.6 versioon 2.1 ja molemmilla ohjelmaversioilla tehtiin ajoja, joita

vertailtiin keskenään. Vertailujen pohjaksi, työssä esiteltiin vakavien reaktorionnettomuuk-

sien alkutapahtumia sekä onnettomuuksissa havaittavia ilmiöitä. Työssä analysoidut onnet-

tomuudet kuvaavat todennäköisimpiä ja nopeimpia sydänvaurioon johtavia alkutapahtumia,

jotka on määritelty OL1- ja OL2-laitosten lopullisen turvallisuusselosteen luvussa 9.8.

Nämä alkutapahtumat ovat syöttövesilinjan putkikatkos ja/tai sähkönmenetys. Täydellinen

sähkönmenetysonnettomuus on erittäin epätodennäköinen ilmiö, mutta OL1- ja OL2-

laitosten turvallisuuden parantamiseksi, myös tähän tapahtumaan ollaan varautumassa eril-

lisillä ACIS-järjestelmillä.

Tuloksissa analysoitiin sydämen vaurioitumista, siihen liittyviä ilmiöitä sekä vaurioitumi-

sen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tuloksissa tarkasteltiin suojarakennuksen

käyttäytymistä syöttövesilinjan katkeamisen ja paineastian puhkeamisen seurauksena. Tu-

loksissa käsiteltiin onnettomuusketjujen eteneminen ja pohdittiin niiden eroja eri onnetto-

muustapauksissa ja eri MELCOR-versioissa. Lisäksi analyyseissä pohdittiin tiettyjen pa-

rametrien vaikutusta onnettomuuksien kulkuun herkkyystarkastelujen muodossa.

Tulosten pohjalta todettiin, että MELCOR-versiota 2.1 ei suositella käytettäväksi OL1- ja

OL2-laitosten analyysien tekoon, ennen jatkoselvitysten tekemistä. Tuloksissa havaittiin

eroja, jotka voivat johtua niin konversiosta kuin vanhojen laskentamääritelmien soveltu-
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mattomuudesta uuteen ohjelmaversioon. Ongelmien selvittäminen ja korjaaminen vaativat

vielä lisätyötä.
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Konsepti sydänsulan jäähdytykselle paineastian alatilassa (kappale 3.3.5)

Royal Institute of Technology, ruotsissa on tuottanut paljon tutkimusta mahdollisuudesta

ruiskuttaa vettä sydänsulan päälle säätösauvojen ohjausputkien kautta. Tällöin jäähtymistä

tapahtuisi vesipatjalla sydänsulan yläpuolella sekä ohjausputkissa virtaavaan veteen, koska

putket kulkevat sydänsulan läpi. Tätä ajatusta on havainnollistettu kuvassa Virhe. Viitteen

lähdettä ei löytynyt.II.1.

Kuva II.1 Sydänsulan jäähdytys säätösauvojen ohjausputkia hyödyntämällä (Sehgal, 2012, s. 172).

Alatilan monimutkainen rakenne hankaloittaa lämmönsiirrollisten ilmiöiden mallintamista

ja kuvassa II.1 esitetyn jäähdytysratkaisun toiminnan arvioiminen on vaatinut aivan oman-

laisensa mallin luomisen. Analyysit ovat osoittaneet, että alle 0,7 metriä paksun sydänsulan

jäähdyttäminen onnistuu niin, ettei paineastian puhkisulamista tapahdu normaalilla ohjaus-

putkien vesivirtauksella. Sulakerroksen kasvaessa lämpöä siirtyy putkiin niin paljon, että

vesi alkaa kiehua putkien sisällä ja suojaputkien rikkoutumisen todennäköisyys kasvaa.

Veden kiehuminen putkissa voitaisiin estää kasvattamalla veden virtausta, mutta koko tä-

män jäähdytyskonseptin toteuttaminen vaatii vielä paljon lisää tutkimista. (Sehgal, 2012, s.

172–173.)
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Loput viisi MELCOR-ohjelman moduulia (kappale 4.3)

CND-moduulilla (Condenser) mallinnetaan erilaisten turvallisuustoimintoihin soveltuvien

lauhduttimien toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmönsiirtojärjestelmät, joissa ympä-

ristöön yhteydessä olevaan vesialtaaseen on upotettuna putket. Putkien sisällä kulkeva re-

aktorissa muodostunut höyry lauhtuu vedeksi, siirtämällä lämpöenergiaa putkien ulkopuo-

lella olevaan vesialtaaseen.

EDF-moduuli (External Data Files) käsittelee suurikokoisia aineistotiedostoja. Moduuli on

tarkoitettu käytettäväksi, kun halutaan määritellä laskentaan aikariippuvaisia reunaehtoja.

Samat määrittelyt voitaisiin tehdä myös TF-moduulilla, mutta EDF toimii paremmin, jos

tarvittavan aineiston määrä on huomattavan suuri. EDF-moduulilla voidaan sekä syöttää

tiedostoja MELCOR:n laskentaan että vastaanottaa niitä. Vastaanotettaessa moduuli kirjoit-

taa syötetiedoston, jota voidaan käyttää myös muissa MELCOR-malleissa.

FCL-moduuli (Fan Cooler) määrittelee puhallinjäähdyttimien toiminnassa siirtyvät energia-

ja massavirrat.

PAR-moduulilla (Passive Autocatalytic Hydrogen Recombiner) mallinnetaan vedyn re-

kombinaattoreiden toimintaa suojarakennuksessa. PAR-moduulia tarvitaan erityisesti

PWR-laitosten suurikokoisten suojarakennusten mallinnuksessa, koska suojarakennuksen

kaasutila sisältää varmasti vedyn palamiseen tarvittavan happimäärän.

UTIL-moduuli (Utility) sisältää erilaisia avustavia toimintoja, joita hyödynnetään muiden

moduulien käytössä.
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MELCOR-version 2.1 uusi ominaisuus, paineakkujen mallinnus (kappale 4.5)

Paineakkujen toiminta on mallinnettu aiemmissa MELCOR-versioissa käyttämällä useita

eri kontrollifunktioita ja -tilavuuksia. Ohjelmaversiossa 2.1 paineakut voidaan mallintaa

tähän samaan tapaan, mutta ohjelmaan on myös lisätty näistä erillisfunktioista koostuva

oma kokonaisuutensa ja tehty yksi kaiken tarvittavan kokoava ACC-moduuli (Accumula-

tor), eli paineakku. (Humphries et al., 2015a, s. 16.) Paineakkuja ovat esimerkiksi boori-

vesitäytteiset säiliöt, joissa käytetään ponnekaasuna typpeä. Paineen laskettua kiertopiirissä

riittävän alhaiseksi, ponnekaasu purkaa booriveden kiertopiiriin.

MELCOR-version 2.1 uusi ominaisuus, reaktorin pistekinetiikkamalli (kappale 4.5)

MELCOR-versioon 2.1 on lisätty reaktorin pistekinetiikkamalli, jotta ohjelmalla pystyttäi-

siin laskemaan onnettomuustilanteita ilman pikasulkua. Malli sisältää aktiivisen neut-

ronilähteen nollatehoisen reaktorin käynnistykselle sekä reaktiivisuuden takaisinkytkentöjä

liittyen doppler-ilmiöön sekä polttoaineen lämpötilaan. SNL:n julkaiseman dokumentaati-

on mukaan MELCOR:n pistekinetiikkamallin pitäisi olla erittäin tehokas ja tarkka, mutta

perusteluja tälle väitteelle ei dokumentissa esitetä. Mallissa käytetään kuutta viivästyneiden

neutronien ryhmää. (Humphries et al., 2015b, s. 272–274.)

MELCOR-version 2.1 uusi ominaisuus, kerrostuneen vastakkaisvirtauksen virtaus-

malli (kappale 4.5)

Kerrostunutta virtausta tapahtuu tilanteessa, jossa omissa tilavuuksissaan olevat ja eri ti-

heyden omaavat nesteet tai kaasut ovat keskenään epästabiilissa tilassa esimerkiksi paino-

voiman kannalta. Tilavuuksien välille muodostuu vastakkaisvirtaus, jos tiheämpi aine on

harvempaa ainetta korkeammalla. (Humphries et al., 2015b.)

MELCOR kykenee mallintamaan kerrostunutta vastakkaisvirtausta automaattisesti, mutta

vain kun virtaavat fluidit ovat olleet eri faaseissa. Toinen tilavuus on siis ollut pääosin nes-

tettä ja toinen kaasua. Vanhemmatkin MELCOR-versiot on koodattu laskemaan kaksi-

faasivirtauksessa molemmille faaseille omat virtausominaisuutensa. Näissä laskuissa on

huomioitu liikemäärän säilymisen kautta virtausta ajavat ilmiöt, paine-ero ja painovoima

sekä virtausten suhteellista nopeutta rajoittava ilmiö, fluidien (kaasu tai neste) liikkeestä

aiheutuva vastus.
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Samanlainen ilmiö voi esiintyä myös yhden faasin virtauksessa, jossa eri tiheys aiheutuu

lämpötilasta tai fluidin kokonaiskoostumuksesta. Tällöin virtausta ajavat ilmiöt ovat noste

ja painovoima. (Humphries et al., 2015b.)

Yksittäisen faasin kerrostunutta vastakkaisvirtausta voi esiintyä esimerkiksi ilman sisääntu-

lossa korkean lämpötilan kaasujäähdytteisissä reaktoreissa ja PWR:n pääkiertopiirin kuu-

mahaarassa, luonnonkierron muodossa. MELCOR:ssa tällainen voidaan mallintaa, kun

oletetaan virtausten välillä olevan vain fyysinen yhteys, eikä esimerkiksi kemiallista vuo-

rovaikutusta. Ohjelmassa virtaus jaetaan kahteen erilliseen kanavaan ja kytkemällä virtauk-

set toisiinsa liikemäärän siirtymisen muodossa. (Humphries et al., 2015b.)

Vanhemmissa MELCOR-versioissa virtausten kytkeytyminen toisiinsa on mallinnettu

pumppua kuvaavalla kontrollifunktiolla (CF). Pumppu-funktio määritellään joko molem-

mille virtauskanaville tai vain toiselle. Liikemäärän siirtyminen määritellään paineesta

pumpun yli, joka puolestaan on funktio virtauksen suhteellisista nopeuksista. Analogiana

funktion muodostuksessa on käytetty yksinkertaisessa putkivirtauksessa muodostuvaa pai-

nehäviötä, joka aiheutuu fluidin ja putkiseinämän välisestä kitkasta f. Painehäviö lasketaan

yhtälön (II-1) mukaisesti. (Humphries et al., 2015b.)

Δ = 	− ∙ ∙ ∙ ̅ ∙ ( − ) ∙ | − | (II-1)

Missä, ∆P Paine-ero [Pa]

f Fanningin kitkakerroin [-]

L Pituus, jonka yli kitkavastusta määritetään [m]

Dh Hydraulinen halkaisija [m]

̅ Kanavissa olevien fluidien keskiarvoinen tiheys [kg/m3]

v1 Virtausnopeus virtauskanavan alkupäässä [m/s]

v2 Virtausnopeus virtauskanavan loppupäässä [m/s]

Yhtälöstä (II-1) saatu paine-ero tulee olla sama molempien kanavien virtauksille (Humph-

ries et al., 2015b). Fanningin kitkakerroin on funktio Reynoldsin luvusta, ja käytettävä yh-

tälö riippuu siitä, onko virtaus laminaari vai turbulentti. (Cardarelli, 2008.)
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Versiossa 2.1 käytetään tätä samaa perusajatusta kahdesta eri virtauskanavasta ja näiden

kytkeytymisestä toisiinsa vain liikemäärän osalta. Ero on siinä, että paineen muutos määri-

tellään eri tavalla ja se, ettei käyttäjän tarvitse enää määritellä erillistä pumppu-funktiota,

vaan virtausten kytkemiselle on oma funktionsa. Lisäksi uuden funktion toiminta 2.1-

versiossa on toteutettu MELCOR:n sisäisessä laskennassa PID-säädintä kuvaavilla funkti-

oilla. Laskenta on siis täysin iteratiivista. (Humphries et al., 2015b.)

MELCOR 2.1:ssä paine-eron funktio pohjautuu Epsteinin ja Kentonin vuonna 1989 määrit-

telemiin korrelaatioihin, joilla voidaan laskea tilavuusvirta puhtaassa luonnoskierrossa sekä

virtauksen tulviessa. Puhtaassa luonnonkierrossa kokonaisvirtaus on nolla, kun otetaan

huomioon systeemin molemmat virtaussuunnat. Virtauksen tulviessa paluuvirtaus saa ar-

von nolla, jolloin toinen virtaussuunta tulvii toiselle puolelle kanavaa ja estää näin paluu-

virtauksen. Korrelaationa toimii Frouden luku, yhtälön (II-2) mukaisesti. (Humphries et al.,

2015b.)

=
∙ ∙ ⁄

(II-2)

Missä, Fr Frouden luku [-]

Q Tilavuusvirta [m3/s]

l Karakteristinen mitta [m]

g Putoamiskiihtyvyys [m/s2]

Δρ Tilavuuksien välinen tiheysero [kg/m3]

̅ Tilavuuksien tiheyksien keskiarvo [kg/m3]

Frouden luvulla kuvataan virtauksen inertia voimien suhdetta, virtauksen kerrostumisesta

aiheutuvaan nosteeseen (Chang et al., 2011). Avoimessa virtauksessa Frouden luvulle voi-

daan määrittää raja-arvo Fr = 1, jolloin virtaus on kriittinen. Luvun ollessa pienempi kuin

yksi, virtaus on alikriittinen ja luvun ollessa suurempi yksi, virtaus on ylikriittinen. (Chan-

son, 2004)
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Suljetussa kanavassa selkeää raja-arvoa ei ole vaan Frouden luku määräytyy aina virtaus-

kanavan dimensioista (Chang et al., 2011). Yhtälöstä (II-2) Epstein ja Kenton ovat määri-

telleet funktiot tilavuusvirralle tulvimistilanteessa sekä puhtaassa luonnonkierrossa. Nämä

on esitetty yhtälöissä (II-3) ja (II-4). (Humphries et al., 2015b.)

= ∙ ∙ ∙ ∙
(II-3)

= ∙ ∙ ∙ ∙
(II-4)

Joissa, Qflood Tulvimisen tilavuusvirta [m3/s]

Qcc Puhtaan luonnonkierron tilavuusvirta [m3/s]

Xflood ja Xcc Virtauskanavan geometriasta määräytyvä kerroin [-]

CD Purkauskerroin [-]

Yhtälöistä (II-3) ja (II-4) muodostuu funktio (II-5) paluuvirtauksen tilavuusvirralle, joka

kanavan tulviessa saa arvon nolla (Humphries et al., 2015b).

= ∙ 1 − (II-5)

Missä, Q_ Paluuvirtauksen tilavuusvirta [m3/s]

n dimensioton kerroin

Yhtälöt (II-3), (II-4) ja (II-5) jaetaan vielä kanavan virtauspinta-alan suhteen. Tällöin yhtä-

löillä päästään virtausnopeuksia käsittelevään muotoon, joita MELCOR:n käyttää peruspa-

rametreinaan. Nämä on esitetty seuraavissa yhtälöissä (II-6, II-7 ja II-8). (Humphries et al.,

2015b.)

= ∙ ∙ ∙ ∙
(II-6)

= ∙ ∙ ∙ ∙
(II-7)

= ∙ 1 − (II-8)

Joissa, j virtausnopeus [m/s]

x virtauspinta-alalla käsitelty kerroin X [-]
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Verrattaessa yhtälöitä (II-6) ja (II-7) yhtälöihin (II-3) ja (II-4) voidaan päätellä, että kerroin

x on funktio kertoimesta X, virtauspinta-alasta A sekä karakteristisesta mitasta l, koska ka-

rakteristinen mitta ei ole enää korotettuna potenssiin viisi.

Yhtälöissä (II-6, II-7 ja II-8) oleville kertoimille ja muuttujille on tehty määritelmiä, riip-

puen virtauskanavan muodosta. Vaakasuorassa neliönmuotoisessa kanavassa karakteristi-

nen mitta l on virtauskanavan korkeus, kerroin xflood = 0,9428, kerroin xcc = 0,3333 ja ker-

roin n = 1,5. Vaakasuorassa ympyränmuotoisessa kanavassa mitta l on kanavan halkaisija,

kerroin xflood = 0,9549, kerroin xcc = 0,3038 ja kerroin n = 1,6. Epstein ja Kenton ovat esi-

telleet korrelaation Frouden luvun määrittämiseksi myös pystysuuntaisessa virtauskanavas-

sa. (Humphries et al., 2015b.) Korrelaation suhteellinen virhe on alle 20 %. Korrelaatio on

esitetty yhtälössä (II-9). (Tan & Jaluria, 1992.)

= 	 , ∙[ ∙ ∙( ⁄ ) ] ⁄

, ∙ ∙( ⁄ ) ⁄ ∙[ ∙ ∙( ⁄ ) ] ⁄ ⁄ (II-9)

Missä, L Tilavuuksia yhdistävän kanavan pituus

D Kanavan halkaisija

MELCOR 2.1:ssä fluideja ajava paine-ero (ΔPcirc) kompensoidaan liikemäärän siirtymisenä

fluidien välillä (ΔPmomex). Liikemäärän siirtymälle on tehty yleismäärittely, jolloin se laske-

taan virtaamana pinta-alayksikköä kohti. Paine-eroista saadaan yhtälö (II-10). (Humphries

et al., 2015b.)

Δ = 2 ∙ Δ

⟹ ( − ) ∙ ∙ ( − ) = 2 ∙ ( , ) ∙ ̅ ∙ ( − ) ∙ | − | (II-10)

Missä, ρout - ρin Kontrollitilavuuksien tiheysero [kg/m3]

z1 - z2 Virtauskanavan halkaisija [m]

j1 Tiheämmän fluidin virtaama pinta-alayksikköä kohti [m3/(s · m2)]

j2 Harvemman fluidin virtaama pinta-alayksikköä kohti [m3/(s · m2)]

C(j1, j2) Virtaamiin pohjautuva liikemäärän siirtymiskerroin [-]
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Virtaaman ji määritelmä on yhtälön (II-11) mukainen (Humphries et al., 2015b).

= ∙
(II-11)

Missä, ji Indeksin i määrittämän virtaussuunnan virtaama [m3/(s · m2)]

Ai Virtaussuunnan pinta-ala [m2]

vi Virtausnopeus [m/s]

Atot Virtauskanavan kokonaispinta-ala [m2]

Yhtälöstä (II-10) on muodostettu kokonaisvirtaamalle yhtälö (II-12) (Humphries et al.,

2015b).

| − | = ∙ ∙
∙ ( , )∙

(II-12)

Tästä yhtälöstä (II-12) saadaan virtausnopeus kanavan tulviessa, samaan tapaan kuin Frou-

den luvusta, olettamalla paluuvirtaus nollaksi. Tulvimisvirtaus lasketaan yhtälöllä (II-13).

(Humphries et al., 2015b.)

= ∙ ∙
∙ ∙

(II-13)

Ratkaisemalla yhtälön (II-13) neliöjuuressa oleva koko osoittajatermi ja sijoittamalla täl-

löin funktion toiselle puolelle jäävä osa yhtälöön (II-10), saadaan lopulta yhtälössä (II-14)

esitetty muoto (Humphries et al., 2015b).

( − ) ∙ | − | = ( , ) (II-14)
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Yhtälössä (II-14) esiintyvät termit j1' ja j2' ovat virtaamien, tulvimisvirtausnopeudella jflood,

normalisoituja muuttujia. Yhtälöstä (II-14) SNL on ensin numeerisin menetelmin määrittä-

nyt ratkaisun termille C(j1, j2), joka on esitetty yhtälössä (II-15). Saatu ratkaisu on sitten

sijoitettu yhtälöön (II-14). Tätä muuntamalla on lopulta saatu nettovirtauksen laskemiseksi

funktio, joka on esitetty yhtälössä (II-16). (Humphries et al., 2015b.)

( , ) =
∙

(II-15)

| − | = ∙ ∙
(II-16)

Yhtälössä (II-15) ja (II-16) esiintyvä kerroin E on määritelty tulvimisen ja luonnonkierron

asettamista raja-arvoista, ja se on yhtälössä (II-17) olevaa muotoa (Humphries et al.,

2015b).

= ∙
∙

(II-17)

Yhtälössä (II-17) kerroin F määräytyy puhtaan luonnonkierron virtauksen suhteesta tulvi-

misvirtaukseen, yhtälön (II-18) mukaisesti (M2.1-RM koodi manuaali, 2015).

= = = (II-18)

Yhtälöstä (II-18) nähdään, että kerroin F on laskettavissa aiemmin määritellyistä kertoimis-

ta xcc ja xflood (Humphries et al., 2015b).

Sandia National Laboratories on verrannut johtamansa yhtälön (II-15) antamia tuloksia

Epstein-Kenton-korrelaatioista saataviin tuloksiin, ja todennut näiden vastaavan hyvin tar-

kasti toisiaan. Vielä paremmiksi tuloksia saataisiin, jos yhtälöllä (II-15) määriteltyä ker-

rointa C tarkennettaisiin. Tarkkuuden lisääminen ei kuitenkaan hyödyttäisi tämän hetkisen

MELCOR-version muuta laskentaa. SNL:n raportissa todetaan myös, että tämän hetkisessä

versiossa virtausmallia suositellaan käytettäväksi vain kaasuvirtausten tapauksessa, koska

nestevirtauksien laskennalle ei ole vielä tehty riittävää testausta. (Humphries et al., 2015b.)

Kerrostuneen vastakkaisvirtauksen virtausmalli on sisällytetty MELCOR:n muuhun vir-

tauslaskentaan seuraavasti: Lähtökohtana mallin tarvitsee tietää mitkä virtaukset tulevat

kytkeytymään toisiinsa ja mitä kerrointa käytetään yhtälössä (II-10). Näiden perusteella
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määräytyvät vastakkaisvirtauksen yhtälöt ja saadaan ratkaistavaksi matriisimuotoinen yhtä-

löryhmä (II-19). (Humphries et al., 2015b.)

= (II-19)

Missä, A Virtausmallin matriisimääritelmä

v Ratkaistava virtausnopeusvektori

T Yhtälöryhmän tulososa

Tekemällä virtausmallien sijoitukset yhtälöön (II-19) saadaan yhtälöryhmän (II-20) mukai-

nen lineaarinen yhtälöryhmä (Humphries et al., 2015b).

+
∙
∙ ∙ ∙ ̅ ∙ | − | +

∙
∙ ∙ ∙ ̅ ∙ | − |

+
∙
∙ ∙ ∙ ̅ ∙ | − | +

∙
∙ ∙ ∙ ̅ ∙ | − |

=  (II-20)

Missä, Aij Muita virtauksen ilmiöitä kuvaava matriisin osa (i, j = {1,2})

RHSi Muita virtauksen ilmiöitä kuvaava vektorin osa (i = {1,2})

vi Virtausnopeusvektorin osa (i = {1,2}) [m/s]

Δt Aika-askel [s]

Li Virtauskanavan pituus (i = {1,2}) [m]

Yhtälössä (II-20) esiintyvät tekijät ratkotaan edellä esitettyjen yhtälöjen (II-10–II-18) mu-

kaisesti ja MELCOR-ohjelmaan syötetään tarvittavat lähtötiedot funktiolla FL_CCF. Tässä

funktiossa määritellään kytkettävät virtauskanavat, Frouden-lukua varten karakteristinen

mitta sekä purkauskerroin. Lisäksi voidaan määritellä vakiokertoimet xflood ja xcc.  Jos ker-

toimia ei määritellä, ohjelma laskee ne itse. Näiden lisäksi funktiossa FL_CCF voidaan

tarvittaessa valita virtaussuuntien vaihtuminen sekä lisätä kaksi erillistä kontrollitilavuutta,

jos yhteen kytketyt virtauskanavat eivät yhdisty toisessa päässä samaan kontrollitilavuuteen.

(Humphries et al., 2015b.)

MELCOR 1.8.6-versiossa käytössä ollut pumppu-analogia tekee vastakkaisvirtauksen rat-

kaisusta eksplisiittisen, koska iterointi pohjautuu vain aika-askeleen alun virtausnopeuksiin.

Tällöin aika-askeleen tulee yleensä olla suhteellisen lyhyt ja paineen muutosta täytyy ra-

joittaa, jotta mallin stabiilisuus säilyy. Suurin etu version 2.1 virtauskytkennän ratkaisumal-

liin on sen stabiilisuus. Tämä on seurausta laskennan implisiittisyydestä, jolloin aika-
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askeleen virtausnopeudet ratkaistaan sekä edellisen että tulevan aika-askeleen virtausnope-

uksista. (Humphries et al., 2015b.)
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Sydänmateriaalien lämpötilakäyrien vertailu kappaleisiin 7.1.1 ja 7.1.2 (s. 102 ja 103).

Kuva III.1 Polttoaineen maksimilämpötilat laitosmalleissa SBO/5, SBO/50 ja SBO/50/L4.

Kuva III.2 Kantavien rakenteiden maksimilämpötilat laitosmalleissa SBO/5, SBO/50 ja SBO/50/L4.

Kuvaajista nähdään miten rakenteissa tapahtuu jäähtymistä. Mallissa SBO/50 sydämen

sulamisen kokonaiskesto on kaikkein pisin, mutta myös tukirakenteet menettävät täysin
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alkuperäisen rakenteensa. Kahdessa muussa mallissa tukirakenteita jää jäljelle, mutta sydän

sulaa lyhyemmässä ajassa. Kuvia vertailemalla huomataan, että polttoaineen sulaminen

vaikuttaa tukirakenteiden jäähtymiseen kaikissa malleissa. Jäähtyminen on seurausta alati-

lan vesialtaan höyrystymisestä. Höyrystyminen paineastian alatilassa vaikuttaa myös polt-

toaineen jäähtymiseen, ja erityisesti tämä näkyy mallissa SBO/50/L4, jossa suojarakennuk-

sen vesitäyttö käynnistyy aikaistetusti. Mallissa sydänmateriaalia sulaa aikavälillä 7600–

7800 s niin paljon, että höyryn virtaus sydämen läpi kiihtyy sadan sekunnin aikajaksolla

noin 2 kg/s yli 40 kg/s. Tämän jälkeen höyryvirtaus pienenee reilun 1000 sekunnin aikana

alle 10 kg/s.


