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Sulkumarginaaleilla varmistetaan, että reaktorisydän on reaktiivisuusominaisuuksiltaan

tarkoitetussa tilassa ja saadaan alikriittiseksi sekä sammumaan missä tahansa tilassa. Sul-

kumarginaali rajat on määritelty viranomaisen määrittelemissä Ydinvoimalaitosohjeissa

(YVL) sekä Turvallisuusteknisissä käyttöohjeissa (TTKE).

Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1 (OL1) ja Olki-

luoto 2 (OL2) sulkumarginaalien mallintamiseen käytetään reaktorin valvonta- ja simu-

lointiohjelmistoa SIMULATE-3 sekä siihen kuuluvia QPANDA- ja RFSDM-ohjelmistoja.

Sulkumarginaalien mallintamisen lähtöarvoina käytetään SIMULATE online-järjestelmäs-

tä saatavia prosessin mittaustuloksia.

Sulkumarginaalien mallintamisessa käytössä olevassa ohjelmistossa esiintyy ongelmia

erityisesti vaihtolatauksen aikaisten sulkumarginaalien mallintamisessa. Ongelman kor-

jaamiseksi TVO on kehittänyt oman sulkumarginaalien mallintamisohjelmiston MKOA-

LAn. Myös MKOALA käyttää laskennan lähtöarvoina SIMULATE ohjelmiston mittaus-

tuloksia.

Tässä työssä selvitetään uuden sulkumarginaalien mallinnussohjelmiston, MKOALAn,

eroja käytössä oleviin ohjelmiin sekä vertaillaan ohjelmia laskemalla molempien laitosten

käyttöhistorian kylmäkriittisyydet sekä vuoden 2016 vuosihuoltojen vaihtolatauksien ai-

kaiset sulkumarginaalit. Käytössä olevat QPANDA ja RFSDM vastasivat paremmin toisi-

aan kuin kehitteillä oleva MKOALA vaihtolatauksien aikaisia sulkumarginaaleja mallin-

nettaessa. Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan varmuudella päätellä ohjelmien tark-

kuutta.
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1 JOHDANTO

Sulkumarginaalilla (SDM,Shutdown Margin), josta käytetään myös sammutusmarginaa-

li ja sammutusvara nimityksiä, on tarkoitus varmistaa, että reaktori saadaan varmasti ali-

kriittiseksi ja sammumaan missä tahansa tilassa. Reaktorisydämen tulee olla myös reaktii-

visuusominaisuuksien suhteen tarkoitetussa tilassa. Sulkumarginaalitarkastelut tulee teh-

dä kaikille käyttö- ja vaihtolataustilanteille. Vaatimukset sulkumarginaaleille eri tilanteis-

sa määritellään Turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa (TTKE) sekä viranomaisen määrit-

telemissä Ydinvoimalaitosohjeissa (YVL). (Laaksonen 2016b. 8, 41) Sulkumarginaalien

mallintamiseen on käytössä useita eri ohjelmistoja kuten POLCA ja PANACEA (Paajanen

2016). TVO:lla (Teollisuuden Voima Oyj) sulkumarginaaleja mallinnetaan Core Manage-

ment System (CMS) reaktorinvalvontaohjelmistoon kuuluvalla SIMULATE-3 -sydänsi-

mulaatio-ohjelmiston RFSDM- (Refueling Shutdown Margin) ja QPANDA-malleilla.

SIMULATE-3n kaksiryhmäteoriaan pohjautuvassa QPANDA-mallissa on puutteita, kun

reaktorissa ilmenee suuria vesireikiä eli polttoaine-elementeistä tyhjiä positioita. Tällöin

laskentajärjestelmä kaatuu. Tälläinen tilanne on näin ollen laskettava käyttämällä SIMU-

LATEn puolitoistaryhmäteoriaan perustuvaa RFSDM mallia, jolla ei päästä yhtä tarkkoi-

hin tuloksiin. TVO:lla kehitteillä oleva uusi laskentajärjestelmä, MKOALA, ottaa vesia-

lueet huomioon, jolloin laskentatarkkuus ja oikeellisuus paranevat. MKOALA on kaksi-

ryhmäteoriaan perustuva diffuusiolaskentajärjestelmä. Lähtötietoina ohjelma käyttää SI-

MULATEn laskemia prosessiarvoja, joiden avulla ohjelmalla voidaan laskee efektiiviset

kasvutekijät kaksi- tai kolmiulotteisesti.

1.1 Olkiluodon kiehutusvesireaktoreiden kuvaus

Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodossa sijaitsevat kiehutusvesireaktori (BWR, Boiling

Water Reactor) ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2) ovat

identtisiä. Molempien laitosten nykyiset nettosähkötehot ovat 880 megawattia (MW) ja

reaktorien lämpötehot 2500 MW. Laitosyksiköt ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin toimit-

tamia. Lisäksi TVO:lla on rakenteilla nettosähköteholtaan 1600 MW:n painevesireaktori

(PWR, Pressure Water Reactor) ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3). (OL1&OL2

Ydinvoimalaitosyksiköt 2013. 9)

Kiehutusvesilaitosten tomintaperiaate ja virtauskaavio on esitetty kuvassa 1. Kiehutusve-

silaitosten tärkeimmät komponentit ovat reaktori, turbiini, generaattori ja lauhdutin.

Vettä kierrätetään reaktorissa reaktorisydämen polttoainenipuissa olevien polttoainesau-
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Kuva 1: OL1- ja OL2-laitosyksiköiden virtauskaavio (OL1&OL2 Ydinvoimalaitosyksikö 2013. 9)

vojen välissä, jolloin vesi kuumenee ja höyrystyy. Ennen höyryn johtamista turbiinilai-

tokselle, höyryn kosteuspitoisuutta vähennetään reaktorissa johtamalla höyry höyrynerot-

timen ja höyrynkuivaimen läpi. Tämän jälkeen höyry johdetaan neljää päähöyryputkea

pitkin korkeapaineturbiinille. Höyry luovuttaa osan energiastaan korkeapaineturbiinissa,

jonka jälkeen se johdetaan välitulistimelle kuivausta ja tulistamista varten. Tämän jälkeen

höyry johdetaan matalapaineturbiinille. Kaikki turbiinit pyörittävät samalle akselille kyt-

kettyä generaattoria, joka tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Matalapaineturbiineilta

tuleva höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se lauhtuu vedeksi merivesijäähdytyspiirin

avulla. Lauhdevesi pumpataan puhdistusjärjestelmän ja lauhteen esilämmittimien kautta

syöttövesipumpuille, jotka pumppaavat sen syöttövetenä esilämmittimien kautta takaisin

reaktoriin. Lämmennyt merivesi johdetaan takaisin mereen. (OL1&OL2 Ydinvoimalaito-

syksiköt 2013. 9, 16)

Polttoaineena kiehutusvesireaktoreissa käytetään uraanidioksidia, joka on väkevöity fis-

siilin U-235 suhteen 3-5 prosenttiseksi. Polttoaineesta on valmistettu pieniä sintrattuja

tabletteja, jotka on pakattu seostetusta zirkoniummetallista valmistettuihin kaasutiiviisiin

putkiin. Nämä polttoainesauvat tuetaan nipuiksi välituilla ja päätylevyillä. Polttoaineni-

put ovat polttoainekanavissa, jotka ohjaavat jäähdytysveden virtauksen polttoainesauvo-

jen ympärille. Jokaisessa polttoainenipussa on polttoainetyypin mukaan noin 100 polt-

toainesauvaa. OL1:n ja OL2:n reaktorisydämissä on 500 polttoainenipusta ja -kanavasta

koostuvaa polttoaine-elementtiä. Polttoaineniput on jaettu neljän nipun ryhmiin, joita kut-

sutaan supeselleiksi tai sydänmoduleiksi. (OL1&OL2 Ydinvoimalaitosyksiköt 2013. 18)

Jokaisen supersellin keskellä on ristinmuotoinen säätösauva, jolla hallitaan reaktorisydä-
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men reaktiivisuutta. Reaktiivisuus kuvaa neutronien ja fissioiden määrän muutosta sekä

tehokehitystä. OL1:llä ja OL2:lla säätösauvoja on 121 kappaletta, ja niitä hallitaan pai-

neastian alla olevilla toimilaitteilla. Neutroneita kaappaavana absorbaattoriaineena säätö-

sauvoissa käytetään boorikarbidia (B4C) ja hafniumia (Hf). Reaktiivisuuden säädön lisäk-

si säätösauvoja käytetään tehojakauman muokkaamiseen ja reaktorin tehonsäätöön sekä

reaktorin nopeaan sammuttamiseen pikasulussa. Säätösauvoilla reaktorin tehoa säädetään

noin 60 prosentin tehoon asti ja pääkiertopumpuilla siitä ylöspäin. Säätösauvat on jaettu

14 pikasulkuryhmään siten, että reaktiivisuuskytkennät kunkin pikasulkuryhmän sauvo-

jen välillä ovat merkityksettömät. Toimintahäiriö yhdessä pikasulkuryhmässä merkitsee

tällöin reaktiivisuusvaikutukseltaan käytännössä vain yhden säätösauvan menetystä. Sää-

tösauvojen lisäksi reaktori saadaan sammutettua boorijärjestelmän avulla, jolloin reakto-

riin pumpataan booripitoista vettä. (OL1&OL2 Ydinvoimalaitosyksiköt 2013. 20-22)

OL1:llä ja OL2:lla reaktoria käytetään vuoden jaksoissa, jolloin vaihdetaan yleisesti va-

jaa neljännes (noin sata) reaktorisydämen polttoaine-elementeistä kutakin jaksoa kohden.

Ominaisuuksiltaan erilaiset polttoaineniput sijoitetaan reaktoriin niin, että reaktorisydä-

men ja polttoaineen käytölle määritellyt rajoitukset täytetään. Vaihtolatauserään kuuluvil-

le nipuille tehdään reaktorifysikaaliset mitoitukset, joissa määritellään kunkin sauvan U-

235-väkevöintiasteet ja palavan neutroniabsorbaattorin pitoisuudet sekä sen sijainti nipus-

sa ottaen huomioon tulevien jaksojen pituudet. Polttoainetta käytetään reaktorissa yleensä

kolmesta viiteen käyttöjaksoa. (OL1&OL2 Ydinvoimalaitosyksiköt 2013. 20)

Reaktorin tehon säätämiseen ja ylijäämäreaktiivisuuden sidontaan käytetään säätösauvo-

ja, polttoaineen sisältämää palavaa absorbaattoria sekä pääkiertovirtauksen säätöä. Jak-

son alussa ylijäämäreaktiivisuus on suurimmillaan, mutta vähenee jakson käytön ede-

tessä samalla, kun palavan absorbaattorin määrä vähenee, mikä tasoittaa reaktiivisuuden

säätöön tarvittavaa säätösauvojen liikuttelua. Reaktiivisuutta vapautetaan tehoajossa vetä-

mällä säätösauvoja pienissä askelissa ulospäin, kun palavan absorbaattorin määrä on vä-

hentynyt tarpeeksi. Jakson lopussa kaikki säätösauvat ovat ulkona, jolloin reaktiivisuutta

ylläpidetään jonkin aikaa kasvattamalla pääkiertovirtausta, kunnes reaktorin teho alkaa

lopulta hitaasti laskemaan. (Ibid) Jakson lopussa reaktiivisuutta saadaan näin ollen lisää

vähenevästä aukko-osuudesta eli vesihöyryn ja veden suhteesta, nestemäisen hidasteen

kasvavasta tiheydestä sekä polttoaineen alentuneesta lämpötilasta.

1.2 Reaktorin valvonta- ja simulointiympäristö

Olkiluodon 1 ja 2 -laitosyksiköillä reaktorinvalvontaohjelmistona käytetään Studsvik Scand-

powerin Core Management System -ohjelmistoa. Ohjelmiston sydänsimulaattoriohjel-
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misto SIMULATE-3 on kolmiulotteinen reaktorin laskentajärjestelmä, jolla voidaan suo-

rittaa polttoaineen käytön hallinnan tutkimista, reaktorisydämen suunnittelulaskuja sekä

laskea turvallisuusparametrejä. SIMULATE-online järjestelmää käytetään reaktorisydä-

men valvontaan ja offline-laskennan tarkoitus on lähinnä reaktorisydämen suunnittelu ja

analysointi. SIMULATE-3 käyttää lähtötietoina prosessista mitattuja suureita sekä muil-

ta ohjelmilta saatuja tuloksia. Lähtötietojen avulla SIMULATE-3 laskee pienimmät ter-

miset ja PCI-marginaalit (Pellet Cladding Interaction) sekä niiden sijainnit, fissiotuottei-

den pitoisuudet, hydrauliikkaan liittyvät suureet ja stabiilisuusparametrit. Näitä käytetään

myös sulkumarginaalien määrittämiseen. SIMULATE-online -ajo käynnistyy automaat-

tisesti tietyin väliajoin sekä merkittävimmissä prosessin tai sydämen tilan muutoksissa.

SIMULATE-ajoista tallentuu arkistoon lähtötietojen arvot sekä tulokset. SIMULATE-3

laskenta tapahtuu nooditasolla.(Kaunisto 2007. 2, 6, 7)

1.3 Työn tavoitteet

Tämän työn tavoitteena on vertailla TVO:lla käytössä olevia sulkumarginaalien mallinnus

malleja sekä uutta kehitteillä olevaa MKOALA-nimistä reaktorisydämen mallinnusohjel-

maa. Laskentajärjestelmien vertailulla pyritään selvittämään niiden soveltuvuutta reak-

toriydämen suunnittelussa sekä kehittämään sulkumarginaalien mallinnusta. Työssä esi-

tellään sulkumarginaaleihin liittyvät keskeisimmät ilmiöt, teoriat ja vaatimukset. Lisäksi

työssä selvitetään sulkumarginaalien laskentajärjestelmien eroja. Työssä ei käydä kuiten-

kaan läpi laskentajärjestelmien yksityiskohtaista toiminnalista kuvausta.

Uutta laskentajärjestelmää testataan laskemalla sillä menneiden jaksojen kriittisyyksiä

ja vertaamalla niitä toteutuneisiin arvoihin sekä laskemalla vuoden 2016 vaihtolatauk-

sien sulkumarginaalit ja vertaamalla tuloksia tuotannon käytössä oleviin SIMULATEn

RFSDM- ja QPANDA-malleihin.
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2 TEORIA

Sulkumarginaalien määrittelemisen kannalta on oleellista tuntea peruskäsitteet reaktori-

fysiikasta sekä esimerkiksi kuinka neutronit käyttäytyvät ja ketjureaktio tapahtuu. Tässä

kappaleessa käsitellään näitä sekä peruslaskentateorioita, joilla ilmiöitä kuvataan.

2.1 Ketjureaktio

Ydinreaktoreilla energian tuottaminen hallitusti edellyttää tasaisena jatkuvaa ketjureak-

tiota. Vakaa ketjureaktori ydinreaktorissa vaatii, että yhden fission tuottama neutroni ai-

heuttaa lopulta toisen fission. Mikäli fissioiden määrä aikayksikössä pysyy vakiona, eli

tasan yksi fissiossa syntynyt neutroni aiheuttaa toisen fission, niin systeemiä kutsutaan

kriittiseksi. Systeemiä kutsutaan ylikriittiseksi, jos fissioden määrä kasvaa ajan myötä eli

keskimäärin useampi kuin yksi yhden fission tuottamasta neutronista johtaa toiseen fis-

sioon. Alikriittinen systeemi tarkoittaa taas, että fissioiden määrä vähenee jolloin jokainen

fissio ei johda toiseen fissioon. (Lamarsh 1972. 109) Kriittisyyttä kuvataan kasvutekijällä

k, jolloin

k = 1 kriittiselle,

k > 1 ylikriittiselle,

k < 1 alikriittiselle.

Ketjureaktion ylläpitämiseksi pitää siis saavuttaa tasapaino neutronien tuottamisessa ja

katoamisessa. (Ibid) Neutroneita katoaa ja syntyy niiden vuorovaikuttaessa eri aineiden

kanssa. Vuorovaikuttaminen riippuu aineominaisuuksien lisäksi neutronien (kineettisestä)

energiasta, jonka ne saavat atomin fissioituessa. Se miten helposti neutroni vuorovaikuttaa

tietyllä tavalla aineen ytimen kanssa riippuu aineen vuorovaikutusalasta Σ, joka on riip-

puvainen neutronin energiasta. Neutronit voivat absorboitua, sirota tai aiheuttaa fission.

(Lamarsh 1972. 17-19, 34)

Neutronit jaetaan ryhmiin niiden energiatasojen mukaan. Yleisesti neutronit jaetaan no-

peisiin ja hitaisiin neuroneihin, missä hitaiden neutronien energia on 0− 1 eV ja nopeilla

neutroneilla 1 eV− 10 MeV. Hitaita neutroneita kutsutaan myös usein termisiksi neutro-

neiksi. (Duderstadt 1976. 285, 286, 295)

Neutroneita syntyy pääasiassa OL1 ja OL2 laitosten kaltaisissa termisissä reaktoreissa hi-

taiden neutronien aiheutamissa U-235 fissioissa. Fissioissa syntyneet neutronit ovat kui-

tenkin syntyessään nopeita, jolloin ne täytyy hidastaa ensin U-235 fissioiden aikaansaa-

mikseksi. Hidastaminen toteutetaan hidastimella, jolloin neutronit törmäilevät hidastinai-
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neen ytimiin luovuttaen törmäyksissä energiaansa. Tätä kutsutaan siroamiseksi. (Duders-

tadt 1976. 286)

Neutronit katoavat taas joko vuotamalla ulos reaktorista tai absorboitumalla. Neutronit

voivat absorboitua polttoaineen lisäksi myös absorbaattoreihin, hidastimeen, jäähdyttee-

seen ja rakenteisiin. (Lamarsh 1972. 109, 110)

Kriittisyyttä on usein myös kätevämpi kuvata kasvutekijän rinnakkaisuureella, reaktiivi-

suudella ρ. Reaktiivisuudella verrataan kasvutekijän eroa kriittiseen tilaan eli kun k = 1.

ρ =
k − 1

k
=

∆k

k
. (2.1)

Reaktiivisuuden yksiköinä käytetään usein prosenttia (%) tai pcm (10−5). (Oka 2013. 7)

2.2 Diffuusioteoria

Neutronien liike reaktorissa on monimutkaista siksak-liikettä, sillä neutronit törmäilevät

jatkuvasti muiden ytimien kanssa. Myös neutronien energiajakauma vaihtelee paljon rii-

puen törmäyksistä. Ilmiön kuvaamiseksi on kehitetty kulkeutumisteoria, jota kuvaa tark-

ka Boltzmannin yhtälö. Yhtälön ratkaiseminen on kuitenkin vaikeaa, minkä takia onkin

yleisempää tarkastella käytännön ratkaisuissa diffuusioteoriaa (Lamarsh 1972. 118). Dif-

fuusioteorian merkittävimpiä yksinkertaistuksia on Fickin lakina tunnettu kemiallisen dif-

fuusion selitysmalli, jossa ainetta pyrkii siirtymään väkevämmästä konsentraatiosta lai-

meampaan diffuusiolla. Neutronien nettovirtauksen J oletetaan myös teorian mukaan

menevän nyt alueelta, jossa on neutroneja tiheämmin eli neutronivuo φ on suurempi, pie-

nemmän neutronivuon suuntaan. Nettovirtauksen tulosuunnalta siroaa tällöin enemmän

neutroneja tulosuunnasta menosuuntaan. (Jevremovic 2009. 379-381) Kolmiulotteisessa

tapauksessa neutronivirta kuvataan neutronivuon muutoksena seuraavasti:

J = −D∇φ, (2.2)

missä diffuusiokerroin D on vaikutusaloista johtuva verrannollisuuskerroin.

Säilymisyhtälöt ovat myös hyviä erilaisten tilanteiden tarkasteluun. Neutronien säilymi-

syhtälö kuvataan seuraavasti:

∂n

∂t
= s− Σaφ−∇J , (2.3)

missä ∂n neutronien lukumäärän muutos,

∂t ajan muutos,

s syntyvien neutronien määrä aika- ja tilavuusyksikössä,

Σa absorbtio vaikutusala.
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Yhtälössä oikealla puolella ensimmäinen termi kuvaa neutronien syntymistä, toinen termi

neutronien ’häviämistä’ absorboitumalla ja viimeinen termi neutronien vuotoa tarkastelu

pinnan yli. (Oka 2010. 71)

Sijoittamalla Fickin laki säilymisyhtälöön ja olettamalla kaikkien neutronien olevan mo-

noenergisiä eli samalla energiatasolla, jolloinD ei riipu paikasta ja oletetaan olevan vakio,

saadaan (Oka 2010. 72)
∂n

∂t
= ∇ ·D∇φ− Σaφ+ s, (2.4)

Tämä tunnetaan yksiryhmäteorian diffuusioyhtälönä. Tasapainotilanteen diffuusioyhtälö

saadaan kun neutronivuon aikaderivaatta on nolla. Avataan vielä neutronien syntymister-

mi s neutronivuon ja vaikutusalojen avulla niin yhtälö saadaan muotoon

D∇2φ− Σaφ+ νΣfφ = 0, (2.5)

missä ν syntyvien nopeiden neutronien keskiarvo fissiota kohti,

Σf fissiovaikutusala.
Diffuusioyhtälö esitetään useasti muodossa, jossa yhtälö on jaettu absorptiovaikutusalalla

Σa (Lamarsh 1972. 261)

L2∇2φ− φ+
νΣfφ

Σa

= 0, (2.6)

missä L2 = D
Σa

on diffuusioala ja L on vastaavasti diffuusiopituus.

Diffuusioyhtälö on aproksimaatio, joka pätee vain jos neutronivuo ei muutu jyrkästi. Jyrk-

kiä neutronivuon muutoksia esiintyy yleensä ulkoisten rajapintojen ja absorbaattoreiden

lähellä. (Lamarsh 1972. 133-135)

2.3 Kaksiryhmäteoria

Kaksiryhmäteorian perustana on moniryhmäteorian diffuusioyhtälö, joka on johdettu useis-

sa alan eri teoksissa. Perusperiaate moniryhmäteoriassa on kuitenkin sama kuin yksiryh-

mäteorian diffuusioyhtälössä mutta nyt pitää huomioida, että neutroneita esiintyy usealla

eri energiatasolla ja niiden energiatasot muuttuvat siroamalla (Duderstadt 1976. 285, 286,

294),

Σg,tφg +∇ · Jg =
∑
g′ 6=g

Σg′→gφg′ +
1

k
χg

∑
g′

νg′Σg′,fφg′ , (2.7)∑
i

χi = 1,
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missä Σg,t ryhmän g makroskooppinen kokonaisvaikutusala sisältäen absorptiot

ja sironnan,

φg ryhmän g neutronivuo,

Jg ryhmän g neutronivirta,

Σg′→g makroskooppinen sironnan vaikutusala ryhmästä g’ ryhmään g,

k kasvutekijä,

χg neutronin todennäköisyys syntyä ryhmään g,

Σg′,f ryhmän g makroskooppinen fissiovaikutusala.

Yhtälössä Σg,tφg kuvaa ryhmän g neutronien häviämistä sironnan ja absorption vaikutuk-

sesta, ∇ · Jg kuvaa neutronien vuotoa tarkastelu pinnan yli ja yhtälön oikea puoli kuvaa

neutronien syntymistä ryhmään g. Neutroneita tulee ryhmään g siroamallla ryhmästä g’∑
g′ 6=g

Σg′→gφg′ sekä fissioiden seurauksena
1

k
χg

∑
g′

νg′Σg′,fφg′ .

Yhtälö muokataan kaksiryhmäteoriaa vastaavaksi rajoittamalla neutronit kahteen ryhmään:

nopeisiin ja hitaisiin neutroneihin. Molemmille ryhmille laaditaan yhtälön 2.7 mukaiset

yhtälöt. Hitaan ryhmän energiataso valitaan tarpeeksi suureksi niin että ylöspäinsironta

voidaan jättää huomiotta sekä oletetaan kaikkien fissioneutronien syntyvän nopeaan ryh-

mään jolloin χ1 = 1 ja χ2 = 0. Tällöin voidaan olettaa ettei nopeaan ryhmään synny

neutroneita siroamalla ja hitaaseen ryhmään neutroneita syntyy taas vain siroamalla no-

peiden neutronien ryhmästä (Duderstadt 1976. 295-297). Nyt jää jäljelle kahden yhtälön

yhtälöryhmä.

(Σ1,a + Σ1→2,s)φ1 +∇ · J1 =
1

k
(ν1Σ1,fφ1 + ν2Σ2,fφ2) (2.8)

Σ2,aφ2 +∇ · J2 = Σ1→2,sφ1 (2.9)

missä Σ1→2,s sironnan makroskooppinen vaikutusala.

Uusi laskentamalli, MKOALA, ja SIMULATE:n tarkempi QPANDA käyttää laskennas-

saan kaksiryhmäteoriaa. Laskentamalleissa reaktorisydän on jaettu polttoaine-elementtien

mukaan noodeihin, joiden oletetaan olevan homogeenisiä. Homogeenisessä väliaineessa

aineominaisuudet, kuten vaikutusalat, eivät riipu paikasta, joten tilannetta voidaan käsi-

tellä separoituvasti kussakin noodissa.

2.4 Puolitoistaryhmäteoria

Puolitoistaryhmäteorissa rajoitetaan diffuusioyhtälöt yhteen muuntamalla kaksiryhmäteo-

rian nopeiden neutronien ryhmän yhtälöä. Yleisesti hitaiden neutronien absorbtiovaiku-
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tusala on huomattavasti isompi kuin nopeiden, jolloin D2 � D1.Tällöin voidaan jät-

tää D2 huomiotta yhtälössä 2.8, jolloin hitaiden neutronien vuo voidaan esittää φ2 =

(Σ1→2/Σ2,a)φ1, jolloin saadaan yksiryhmä diffuusioyhtälö nopeille neutroneille (Stacey

2007. 129)

(Σ1,a + Σ1→2,s)φ1 −∇ ·D1∇φ1 =
1

k

(
ν1Σ1,f + ν1Σ2,f

Σ1→2,s

Σ2,a

)
φ1. (2.10)

Lisäksi hitaiden neutronien diffuusio otetaan huomioon käyttämällä efektiivistä diffuusio-

kerrointa

D1,eff = D1 +
Σ1,a + Σ1→2,s

Σ2,a

D2. (2.11)

Tämä vastaa diffuusiopituuden korvaamista migraatio pituudella M eli

L2
1 →M2 =

D1

Σa,1

+ Σ1→2,s
D2

Σa,2

. (2.12)

Vastaavasti yksiryhmäteorian diffuusioyhtälö 2.5 voidaan muuntaa puolitoistaryhmä teo-

riaa vastaavaksi korvaamalla ν1Σ1,f → ν1Σ2,f(Σ1→2,s/Σ2,a) jaD → D1,eff tai korvaamalla

L2
1 →M2

SIMULATEn sisältämä nopea RFSDM-malli käyttää laskennassaan puolitoistaryhmäteo-

riaa. Myös tässä mallissa laskenta on noodipohjaista, mutta laskenta on huomattavasti

nopeampaa, koska neutronivirtoja ei tarvitse laskea kahdelle ryhmälle rajapinnoilla.
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3 SULKUMARGINAALI

Sulkumarginaalien perusvaatimuksena on, että reaktori voidaan sammuttaa ja saada ali-

kriittiseksi reaktiivisuuden säätöjärjestelmällä. Reaktorin sammuttaminen ja alikriittiseen

tilaan ajaminen tarkoittaa, että neutronien tuotto vähenee ja näin ollen saa tapahtua ai-

noastaan merkityksetöntä energiankehitystä neutronien aiheuttamista fissioista. (Laakso-

nen 2016b. 7, 8)

3.1 Sulkumarginaalivaatimukset

OL1:n ja OL2:n TTKE:ssä (3.3 C) määritellään, että reaktorisydän on voitava saattaa mis-

sä tahansa käyttöjakson tilassa varmasti alikriittiseksi, vaikka mihin tahansa yhteen pika-

sulkuryhmään kuuluvat säätösauvat ovat kokonaan ulkona reaktorisydämestä. Ehto pätee

myös vaihtolatauksen aikana, jolloin toimilaitehuolloista tai säätösauvavaihdoista johtuen

reaktorisydämestä saattaa olla jo valmiiksi yksi säätösauva ulkona. Reaktorisydäntä ei saa

saattaa kriittiseen tilaan ennen kuin sen sulkumarginaalit on todettu riittäviksi. (Laakso-

nen 2016a. 30, 31)

Käyttökuntoisuusvaatimuksissa vaaditaan, että reaktorisydämen suunniteltu laskettu sul-

kumarginaali kylmän tilan referenssitasoon nähden on oltava vähintään yksi reaktiivisuus-

prosentti, kun sydän on ksenon-myrkytön ja lämpötilassa, jolla on mahdollista saavuttaa

korkein reaktiivisuus. Sulkumarginaali on laskettava niin, että oletetaan reaktiivisimman

pikasulkuryhmän säätösauvat olevan kokonaan ulkona sydämestä. (Ibid) Ohjelmistot las-

kevat jokaisen pikasulkuryhmän tai jokaisen säätösauvan ja vertaavat millä on suurin reak-

tiivisuusvaikutus

Ennen reaktorin käynnistämistä sydänmuutoksen jälkeen sulkumarginaali on todettava

riitäväksi myös mittaamalla niin sanotuilla kylmäkriittisyyskokeilla. Kylmäkriittisyysko-

keiden mittausten avulla saatu sulkumarginaali on riittävä mikäli se on vähintään puoli

reaktiivisuusprosenttia korkeimman reaktiivisuuden antavassa lämpötilassa määritettyyn

reaktiivisuuden referenssitasoon nähden. (Ibid) Referenssitasona sulkumarginaalilaskuis-

sa käytetään edellisen kriittisyyskokeen antaman kriittisen säätösauvakuvion reaktorin

kasvutekijää kylmässä tilassa.

Käyttöjakson aikana eli kuumassa tilassa (jäähdytteen lämpötila 286 °C) sulkumarginaali

on riittävä, kun laskettu marginaali on vähintään yksi reaktiivisuusprosentti kuuman ti-

lan referenssitasoon nähden, vaikka pikasulkutoiminnan osalta käyttökunnottomat säätä-

sauvat jäävät asentoonsa ja reaktiivisimman pikasulkuryhmän säätösauvat ovat kokonaan
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ulkona reaktorista. (Ibid)

3.2 Sulkumarginaalin määrittäminen

TVO:lla sulkumarginaalin (SDM) laskennassa käytetään seuraavaa määritelmää.

SDM =
kref − keff

keff

· 100% (3.1)

missä kref referenssitason kasvutekijä,

keff laskettu kasvutekijä, kun ensimmäinen säätösauva tai

pikasulkuryhmä täysin ulosvedettynä.

Sulkumarginaalille on myös muita määritelmiä käytössä. Esimerkiksi SIMULATE las-

kee oletuksena sulkumarginaalit edellisen kaltaisella yhtälöllä mutta yhtälö jaetaan efek-

tiivisen kasvutekijän sijaan referenssi kasvutekijällä. TTKE:n mukaan ennalta lasketun

reaktiivisuuden ρ tulee olla pienempi kuin -0,01.

ρ = 1− 1

keff

=
keff − 1

keff

≤ −0, 01 (3.2)

Teoriassa kriittiselle reaktorille kasvutekijä kref = 1. Kriittisyyskokeiden avulla todetun

kriitisen reaktorin kasvutekijä poikkea kuitenkin usein sydänsimulaattoriohjelman laske-

mana arvosta 1, jolloin saadaan

keff − kref

keff

≤ −0, 01 (3.3)

tai
kref − keff

keff

≥ 0, 01 (3.4)

Referenssikriittisyytenä sulkumarginaali laskuissa käytetään edellisen jakson kriittisyys-

kokeiden kriittisyyttä. (Kalliokorpi 2013. 4, 5)

3.3 Reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

Reaktorin tehonmuutokset vaikuttavat polttoaineen, jäähdytteen ja hidastimen lämpöti-

loihin, mikä taas vaikuttaa reaktiivisuuteen. Polttoaineen lämpötila vaikuttaa polttoai-

neen resonanssi absorbtioihin eli absorbtioihin suurimman absobtiovaikutusalan alueel-
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la Doppler-ilmiöllä. Tällöin lämpötilan kasvaessa lämpöliike kasvaa, jolloin resonanssi

absorbtiovaikutusalan piikki tasaantuu ja paksuuntuu.

Hidastimen lämpötilan kasvaessa sen tiheys pienenee, jolloin sen kyky hidastaa neutronei-

ta myös pienenee, sillä neutronien todennäköisyys törmätä hidastimeen pienenee. Tämä

pienentää taas reaktiivisuutta mikäli reaktori on negatiivisesti takaisin kytketty eli suunni-

teltu niin, että hidaste/polttoaine -suhteen pienentyessä reaktiivisuus pienenee, sillä neut-

ronit eivät päädy niin helposti U-235:n fissioitumisen suotuisalle hitaiden neutronien alu-

eella. (Oka & Suzuki 2013. 24-30) Mikäli kriittisyyskokeissa hidastimen lämpötila poik-

keaa 25 °C lämpötilasta, reaktiivisuutta korjataan konservatiivisella dk/dT kertoimella,

joka voi olla luokkaa -5 pcm/°C. Lämpötila vaikuttaa reaktiivisuuteen myös materiaa-

lien erilaisen lämpölaajenemisen seurauksena. Goemetrian muutokset vaikuttavat vaiku-

tusaloihin, jotka vaikuttavat taas reaktiivisuuteen. (Oka & Suzuki 2013. 24, 25) Reso-

nanssiabsorbtioiden ja lämpölaajenemissen vaikutus reaktiivisuuteen jätetään kuminkin

laskuissa huomioitta, koska sen vaikutus on erittäin pieni mielenkiintoisella lämpötila-

alueella verrattuna hidasteen tiheydenmuutoksen vaikutuksiin (Paajanen 2016).

Palama tarkoittaa tuotetun energian suhdetta polttoaineen kulumiseen. Palaman aiheutta-

mat muutokset reaktiivisuudessa johtuvat pääasiassa U-235 ehtymisestä ja Pu-239 muo-

dostumisesta. (Oka 2010. 8) Palamakorjaus pitää tehdä mittaustuloksilla määritellyille

sulkumarginaaleille, mikäli mittaustilanne ei ole käyttöjakson vaihe, jossa sydämen suun-

nittelussa laskettu sulkumarginaali on pienimmillään. Tuoreen polttoaineen sisältämän

palavan myrkyn ja palamakehityksestä johtuen sulkumarginaali ei ole välttämättä pie-

nimmillään käyttöjakson alussa, jossa se yleensä mitataan. (Kalliokorpi 2013. 5) Palama-

korjaukset saadaan SIMULATEn datakirjaston lähtötiedoista.

Reaktiivisuusmyrkyllä, ksenonilla, on korkea absorptiovaikutusala ja pienentää näin ol-

len reaktiivisuutta. Tehonlaskuissa ksenonpitoisuus kasvaa vuon laskiessa, koska kseno-

nin poistuma absorptiolla pienenee ja jodipitoisuus, josta ksenonia muodostuu, on usein

vielä korkealla. Tämä johtaa reaktiivisuuden ja tehon laskuun edelleen. Ksenon kuluu

pois neutroniabsorption ja radioaktiivisen hajoamisen myötä. Ksenonpitoisuuden tasoit-

tuminen vie kumminkin runsaasti aikaa, sillä I-135 kahdentumisaika on suhteellisen pitkä.

Reaktorin sammuttamisen jälkeen ksenonpitoisuus lähtee laskemaan vasta noin 10 tunnin

kuluttua sammuttamisesta. (Lamarsh 1972. 467-472) Vuosihuollon aikana ksenon ehtii

käytännössä hajota pois ja reaktori on ksenonvapaa vuosihuollon jälkeisessä kylmäkriit-

tisyyskokeissa. Sulkumarginaalia määritettäessa käyttöjakson aikana, jolloin sydän ei ole

ksenonvapaa, tulee mahdollinen ksenonpitoisuus ottaa huomioon.(Kalliokorpi 2013. 5)

Ksenonpitoisuuden korjaukset saadaan myös SIMULATEn datakirjaston lähtötiedoista,

kun sammutusaika tunnetaan.
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SDM-laskut tehdään yleensä käytännön syistä yksittäisille säätösauvoille. Eräiden sa-

maan pikasulkuryhmään kuuluvien yksittäisten säätösauvojen välinen reaktiivisuuskyt-

kentä voi olla kuitenkin huomattava. Reaktiivisuuskytkennän takia laskuille on syytä aina

tehdä myös tarkastuslasku QPANDAlla rajoittavimmalle tilanteelle, jossa kaikki kyseisen

pikasulkuryhmän säätösauvat ovat ulosvedettyinä. (Kalliokorpi 2013. 5) MKOALAlla ei

ole mahdollisuutta tällä hetkellä laskea sulkumarginaaleja säätösauvaryhmittäin.
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4 SULKUMARGINAALIN MALLINTAMISOHJELMIEN
OMINAISUUKSIA

Laskentajärjestelmältä vaaditaan suurta tarkkuutta sekä luotettavuutta. Laskennan olisi

hyvä olla myös nopeaa. Sulkumarginaalien mallintamisen tarkkuuteen vaikuttavat olen-

naisesti mallien käyttämät matemaattiset mallit. MKOALA, QPANDA ja RFSDM käyt-

tävät jokainen noodimenetelmää, jossa globaali neutronivuon jakauma kuvataan pienellä

määrällä muuttujia jokaisessa noodissa, joihin reaktori on jaettu. Noodin sisäisillä hete-

rogeenisillä alkuarvoilla määritetään homogeeniset parametrit jokaiselle noodille. Näillä

parametreillä saadaan laskettua kytkentäparametrit, joilla yhdistetään vierekkäisten noo-

dien keskimääräiset vuot.(Stacey 2007. 541) Noodi pohjaisia menetelmiä erottaa usein-

miten juuri, miten noodien pintojen virrat määritellään (Stacey 2007. 544). Oleellista on,

että vuot pysyvät jatkuvina myös rajapinnoilla (Smith 1985. 310-313).

4.1 SIMULATE-3n QPANDA- ja RFSDM-mallit

Vaihtolatauksien aikana on huomioitava jokainen siirtovaihe. Vuosihuoltojen vaihtola-

tauksissa on tyypillisesti noin 600-750 siirtoa, joille jokaiselle tulisi tehdä jokaisen sää-

tösauvan mukaan 122 kokosydänlaskua. SIMULATE-3:n QPANDAlla tämä vie useita

tunteja ja siirtojen suunnittelu on iteratiivistä laskentatyötä, joten paljon aikaa vievä las-

kenta ei ole mielekästä. QPANDAn laskentamallissa on myös puutteita, sillä se on suun-

niteltu täyteen ladatun reaktorin laskentaan, jolloin polttoaineesta tyhjät vesialueet vää-

ristävät laskua. Mallissa reaktorin reunat päätellään fissiovuorovaikutusaloista, jolloin

reuna-alueiden tyhjentyminen saattaa pienentää laskennallista reaktorin kokoa. Lisäksi

jos reuna-alueilla esiintyy kolmen vierekkäisen position vesireikä, jonka molemminpuoli

on polttoainetta, niin lasku kaatuu. Vesialueiden keskelle jääviä säätösauvoja ei myöskään

huomioida ja ohjelma kaatuu yhtenäisistä vesialueista (3x3) reaktorin keskellä mikäli tyh-

jällä positiolla ei ole yhtään polttoainenippua vieressä tai kulmissa ’seinänaapurina’ kuten

kuvan 2 tapauksessa. Osaa näistä ongelmista voidaan kiertää korvaamalla jokin tyhjistä

positioista laskuissa polttoaineettomalla dummy-elementillä, jolle annetaan pieni fissio-

vuorovaikutus. Tosin myös tällä menetelmällä saatujen tulosten oikeellisuus on kyseena-

laista. (Paajanen 2016)

Sulkumarginaalit on myös mahdollista laskea nopeammalla RFSDM-mallilla. Mallin käyt-

tämä puolitoistaryhmäteorian tarkkuus ei ole kuitenkaan oletetusti yhtä hyvä. Toisaalta

RFSDM-laskenta on hyvin varmatoiminen ja konvergoi ehdoitta. Mallin tarkkuutta voi-

daan parantaa lisäämällä kulkeutumismallin avulla saadut epäjatkuvuustekijäkorjausker-
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Kuva 2: Esimerkkitilanne vaihtolatauksen ajalta, missä QPANDA-laskenta kaatuisi rivillä UM

neljään vierekkäiseen vesireikään reunalla sekä PM 31 ympärillä olevaan tyhjään vesialueeseen.

toimia neutronivirroille. Mallin tarkkuutta ei tunneta kumminkaan kovin hyvin ja rajoit-

tavimmalle lataussiirrolle on tästä syystä tehtävä tarkistuslasku QPANDAlla. (Ibid)

4.2 MKOALA

Nykyisten tuotannossa käytössä olevien sydämensimulointiohjelmien ongelmia on pyrit-

ty korjaamaan kehittämällä uusi laskentaohjelma MKOALA. Laskentaohjelmalla pyritään

parempaan tarkkuuteen kuin RFSDM-malli käyttämällä kaksiryhmäteorian diffuusioyh-

tälöä. Ohjelmaan reaktorin dimensiot määritellään manuaalisesti ja laskentamatriisikopit

eli noodit eivät vaadi fissiovuorovaikutusaloja, jolloin ohjelma ei kaadu vaikka reaktoris-

sa esiintyisi suuriakin vesialueita. Lisäksi diffuusioyhtälön iteraatiota on pyritty optimoi-

maan, niin että laskenta on nopeampaa kuin QPANDA-mallissa. Laskut voi suorittaa joko

nopeammalla kaksiulotteisella tai enemmän laskenta-aikaa vievällä kolmiulotteisella sul-

kumarginaalien mallinnuksella. MKOALAn malli perustuu Kord Smithin (1985) noodi-

laskentamenetelmiin diffuusioyhtälöille. (Paajanen 2016) Matemaattinen malli on esitetty
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liitteessä 1.

MKOALAssa reaktorisydän jakautuu laskentanoodeihin, joiden koko määräytyy polttoai-

ne-elementtien mukaan kylmässä tilassa (25 °C). Sulkumarginaalien lähtötietoina lasken-

nassa käytettävät kriittisyysmittaukset tehdään kuitenkin yleisesti noin 40 °C lämpötilois-

sa, jolloin noodien koko olisi suurempi lämpölaajenemisesta johtuen. Lämpölaajenemi-

sen vaikutus sulkumarginaaleihin noin 40 °C lämpötilassa on kuitenkin alle 5 pcm. Näin

ollen lämpölaajenemisen vaikutus on merkityksettömän pieni ja voidaan jättää laskuissa

huomioitta.
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5 SULKUMARGINAALIEN LASKENTA SYDÄMEN-
SIMULOINTIOHJELMILLA

TVO:n ohjeiden mukaan polttoaineen käytönsuunnitteluun liittyvät laskut tulee tehdä

tarkoitukseen suunnitelluilla, kelpoistetuilla ja testatuilla tietokoneohjelmilla (Nurminen

2011. 3). Ohjelmien kelpoistaminen tehdään ajamalla ohjelman normaalia käyttöä edus-

tavat TVO:n omat testitapaukset sekä vertaamalla tuloksia ohjelman sen hetkisellä tuo-

tantoversiolla saataviin tuloksiin. Tarkoituksena on varmentaa, että myös uusi järjestelmä

on käyttöön sopiva ja että erot versioiden välillä ovat pieniä, selitettävissä ja mahdol-

lisesti parantavat tuloksien tarkkuutta. Vertailu tehdään vakiintuneesti usein laskemalla

molempien laitosten koko käyttöhistoria uudelleen. (Hynönen 2016. 2, 7). Laskuissa on

huomioitava käyttöhistorian aikana laitoksille tehdyt modernisoinnit.

MKOALA on uusi reaktorisydämen mallinnusohjelma eikä sille ole käytössä olevaa tuo-

tantoversiota. Kelpoistamisessa sovelletaan näin ollen vertaamalla tuloksia muiden käy-

tössä olevien ja kelpoistettujen ohjelmien tuloksiin, eli SIMULATEn RFSDM- ja QPAN-

DA-malleihin. Tulosten kannalta on oleellisempaa verrata tuloksia QPANDAn tuloksiin,

sillä se perustuu kaksiryhmäteoriaan, mikä antaa oletetusti tarkempia tuloksia. RFSDM-

malliin on myös mielekästä verrata tuloksia, sillä se on käytännön syistä enemmän käy-

tetty tuotannossa, etenkin reaktorisydämen suunnittelussa.

Seuraavissa kappaleessa käydään läpi kelpoistamista varten MKOALA:lla lasketut men-

neiden jaksojen kylmäkriittisyydet sekä 2016 vaihtolatauksien aikaiset sulkumarginaalit

molemmilla laitoksilla.

5.1 Menneiden jaksojen sulkumarginaalien laskenta

MKOALAlla laskettiin vakiintuneiden kelpoistus menettelyjen mukaan menneiden jak-

sojen aikaiset sulkumarginaalit molemmilta laitoksilta (OL1 ja OL2) käyttämällä lähtö-

tietoina kylmäkriittisyysmittauksista SIMULATElta saatuja lähtötietoja. OL1:llä MKOA-

LAlla lasketut kriittisyydet olivat keskimäärin 303 pcm suuremmat kuin mittauksien arvot

hajonnan ollessa 70 pcm. OL2:lla kriittisyys oli keskimäärin 322 pcm suurempi hajonnan

ollessa 70 pcm.

Ero on suhteellisen suuri, sillä noin 300 pcm kriittisyyden kasvu vastaa 0, 3 % pienempää

sulkumarginaalia mikäli referenssikasvutekijän oletetaan pysyvän samana. Sulkumargi-

naaleja tulee laskea kuitenkin käyttäen referenssikasvutekijänä samalla ohjelmistolla saa-

tua edellisen vuoden kriittistä kasvutekijää. Kriittisyyksien eron hajonta oli tulosten pe-
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rusteella kuitenkin pieni, jolloin suurehko kriittisen kasvutekijän ero MKOALAn ja mit-

tauksien välillä ei vaikuta paljoa sulkumarginaaleihin.

5.2 R116:n ja R216:n vaihtolatauksen aikaiset sulkumarginaalit

Sulkumarginaalien mallintamisessa esiintyy ongelmia vaihtolatauksessa etenkin, kun reak-

torissa esiintyy suuria vesireikiä. Tästä syystä sulkumarginaali malleja on erityisen tärke-

ää verrata vaihtolatauksissa. Vaihtolatauksessa on laskettava sulkumarginaalit jokaisen

siirron jälkeen jokaiselle säätösauva positiolle. Näiden laskujen avulla saadaan määritet-

tyä rajoittavin sulkumarginaali ja sen sijainti jokaisen siirron aikana. Mikäli ennakkolas-

kuissa saatu SDM alittaa jonkin siirron aikana TTKE:n määrittelemän yhden reaktiivi-

suusprosentin, on siirtosuunnitelmaa muutettava niin, että sulkumarginaali pysyy salli-

tuissa rajoissa koko ajan.

Sulkumarginaalimalleja vaihtolataukselle verrataan tässä työssä mallintamalla sulkumar-

ginaalit OL1 jakson C38 vuosihuollon R116:n ja OL2 jakson C36 vuosihuollon R216:n

vaihtolatauksille. Lähtöarvoina malleille käytetään muuten samoja SIMULATElta ja da-

takirjastoista saatuja lähtöarvoja paitsi MKOALAssa referenssikasvutekijänä käytetään

MKOALAlla laskettuja kriittisyyskokeiden kasvutekijöitä toisin kuin RFSDM:llä ja QPAN-

DAlla, joilla käytetään kriittisyyskokeiden antamaa referenssikasvutekijää.

Tulokset on esitettynä kuvissa 3 ja 4. Kuvista huomataan QPANDAn antavan pääasiassa

pienimmät eli rajoittavimmat SDM arvot kun taas MKOALA antaa suurimmat.

R216 sulkumarginaaleja tarkasteltaessa huomataan MKOALAn ja RFSDM-mallin eron

olevan pienempi verrattaessa R116:een. Käyrän muoto ja rajoittavimpien positioiden huo-

mataan kuitenkin eroavan selvästi enemmän kuin mitä R116:ssa. Luonteeltaan polttoai-

neenvaihdot näissä olivat hyvin erilaiset. R116 reaktorista purettiin runsaasti polttoainet-

ta varsinaisina purkusiirtoina, jolloin reaktoriin syntyi paljon tyhjää ja sulkumarginaali

kasvoi suureksi eikä QPANDAlla voitu laskea kaikkia pisteitä. R216 taas oli paljon edes-

takaisin latausta, jolloin reaktorista purettaessa polttoainetta sinne tuotiin myös samalla

uutta polttoainetta, jolloin reaktori ei päässyt tyhjentymään niin paljoa.

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty MKOALAn ja RFSDM-mallin antamien efektiivisten kasvu-

tekijöiden eroa QPANDAn malliin. Kuvasta 6 huomataan, että RFSDM-malli eroaa suu-

rimmillaan noin 600 pcm kun taas MKOALA eroaa suurimmillaan noin 1600 pcm. Myös

näissä käyrissä on nähtävissä selviä yhtäläisyyksiä muodossa. Ainoastaan alussa käyrien

suunta eroaa toisistaan selvästi. R116:lle samalla tavalla kuvasta 5 selvää trendiä on vai-

kea havaita, sillä QPANDAlla ei ole pystytty laskemaan läheskään kaikkia pisteitä. Efek-
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Kuva 3: R116 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit siirroittain
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Kuva 4: R216 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit siirroittain

tiivisten kasvutekijöiden erot QPANDAan näyttäisivät kuitenkin kasvavan paikoin selväs-

ti suuremmiksi. Suuret erot voivat johtua siitä, että vesireiät aiheuttavat virhettä QPAN-

DAn laskentaan.

Kuvissa 7 ja 8 on esitetty MKOALA:n 2D- ja 3D-malleja. Tuloksia verrattaessa huo-

mataan 3D-mallilla saatavan pääasiassa hieman pienemmät sulkumarginaalit. Siirtojen
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Kuva 5: R116 suunnitellun vaihtolatauksen MKOALAn ja RFSDM:n efektiivisten kasvutekijöiden

ero QPANDAan
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Kuva 6: R216 suunnitellun vaihtolatauksen MKOALAn ja RFSDM:n efektiivisten kasvutekijöiden

ero QPANDAan

rajoittavimmat positiot eivät ole myöskään aina samat. Tasaisilla SDM alueilla rajoit-

tava positio on yleisesti sama, mutta muutosten lähellä rajoittavissa positiossa on eroa.

R216:ssa 2D- ja 3D-malli vastasivat paremmin toisiaan. 3D-malli vastaa myös hiukan
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paremmin QPANDA- ja RFSM-mallia etenkin muutosten lähellä.
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Kuva 7: R116 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit MKOALAlla siirroittain
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Kuva 8: R216 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit MKOALAlla siirroittain

RFSDM-malliin voidaan lisätä epäjatkuvuustekijöiden korjauskertoimet, joiden tulisi pa-

rantaa mallin tarkkuutta. Käyttämällä RFSDM-mallissa epäjatkuvuustekijöiden korjaus-

kertoimia saadaan alkuperäiseen verattuna hiukan suuremmat sulkumarginaalit. Kuvasta

9 huomataan myös, että suurilla SDM arvoilla ero näyttäisi kasvavan hyvin suureksi.



27

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 0  100  200  300  400  500  600

S
D

M
 [%

]

Siirtonumero

RFSDM
RFSDM korjattu

QPANDA

Kuva 9: R116 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit RFSDM:llä siirroittain
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Kuva 10: R216 suunnitellun vaihtolatauksen sulkumarginaalit RFSDM:llä siirroittain
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kylmäkriittisyyskokeista saadut tulokset voidaan olettaa olevan tarkat. MKOALAlla saa-

dut tulokset erosivat kuitenkin selvästi mittauksista saaduista tuloksista. Hajonnan perus-

teella ero on kuitenkin hyvin yhtenäinen. On siis mahdollista, että mallissa jokin vaikut-

tava tekijä on ali- tai yliedustettuna.

Olettaen, että QPANDA antaa vertailukelpoisen tarkat sulkumarginaalit, voidaan tode-

ta RFSDM-mallin antavan tarkemmat tulokset kuin MKOALA, sillä laskuissa saadut

RFSDM:n sulkumarginaalit ja kasvutekijät vastaavat paremmin QPANDA:n mallia. Myös

rajoittava positio näyttäisi olevan useammin sama RFSDM:llä. RFSDM-mallin antamat

rajoittavimmat tapaukset on kumminkin syytä tarkistaa QPANDAlla, sillä QPANDA an-

taa useinmiten rajoittavimman arvon. Laskuissa huomataan myös, että QPANDAn anta-

ma pienin sulkumarginaali ei välttämättä ole sama tilanne, minkä RFSDM antaa. Näin

ollen vaikka RFSDM:n rajoittavimman arvon tapauksessa oltaisiin selvästi TTKE:n ra-

joissa niin raja saattaakin alittua jossain muussa tapauksessa reilustikin. Tarkistuslaskut

tulisikin näin ollen suorittaa huomattavasti useammallekin kuin vain yhdelle rajoittavim-

malle tilanteelle. Ongelmaksi tietenkin muodostuu taas, jos tilannetta ei voida tarkistaa

vesireikien johdosta.

RFSDM:n ja QPANDAn tekemät yksinkertaistukset ongelmakohdissa oletettavasti pie-

nentävät sulkumarginaalia, jolloin nämä mallit antavat useinmiten rajoittavimmat tekijät.

Konsevatiivinen laskenta on ydinturvallisuuden kannalta varmempi, mutta toisaalta tar-

kemmalla mallinnuksella voisi välttää tarpeettomat latausmuutokset ja olisi mahdollista

optimoida paremmin polttoaineenkäsittelyä. Lisäksi TTKE:n määrittelemä yhden prosen-

tin raja on jo itsessään konservatiivinen, sillä reaktorin sammuttamiseen riittäisi myös 0,2

% (Laaksonen 2016b. 8).

Laskentamalleja olisi mielekkäämpää verrata menetelmiin joiden tarkkuus tiedetään pa-

remmin. Tälläinen olisi esimerkiksi Monte Carlo -menetelmää käyttävään MCNP-ohjelma.

Stokastisessa Monte Carlo-menetelmässä vältytään determinististen menetelmien lasken-

nallisista virheistä, joita syntyy oletuksista ja yksinkertaistuksista. (Lewis & Miller 1993.

296-298) Monte Carlo -menetelmällä laskenta vie kumminkin runsaasti aikaa ja tietoko-

neenmuistia, jotta tuloksista saadaan tarkkoja. Tästä syystä mallien vertailu tähän mene-

telmään on jätetty tästä työstä pois.

RFSDM-mallin ja MKOALAn 2D-mallin laskenta-ajassa ei ole merkittävää eroa. QPAN-

DAlla R216:n laskeminen vei noin 5 tuntia ja 10 minuuttia kun taas MKOALAn 3D-

mallilta laskeminen useita päiviä. MKOALAn 3D-malli ei näin ollen soveltuisi hyvin ite-
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ratiiviseen sydämensuunnitteluun. Toisaalta MKOALAn 2D- ja 3D-mallin tulokset eivät

eroa missään vaiheessa paljoa toisistaan ja ero mallien välillä pysyy suurimmaksi osaksi

hyvin samansuuruisena, joten 2D-mallille voisi kehittää korjaustermin. Tällöin olisi pe-

rusteltua käyttää 2D-mallia suunnitteluun ja 3D-mallilla tarkistetaan vain rajoittavimmat

tapaukset, mikäli voitaisiin todistaa MKOALAn mallintavan sulkumarginaalit paremmin

kuin QPANDA ja RFSDM.
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7 YHTEENVETO

Ydinreaktorien kasvutekijää ja reaktiivisuutta mitataan ja mallinetaan eri jakson vaiheis-

sa. Kasvutekijällä mallinnetaan muun muassa sulkumarginaaleja, joiden avulla varmis-

tetaan, että reaktori voidaan saada alikriittiseksi ja sammutettua missä tahansa tilassa.

Vaatimukset sulkumarginaaleille on määritetty viranomaisen YVL:ssä ja TTKE:ssä.

TVO:n OL1 ja 2 laitoksilla sulkumarginaaleja mallinnetaan SIMULATE sydänsimuloin-

tiohjelman RFSDM- ja QPANDA-malleilla. RFSDM-malli käyttää laskennassa puolitois-

taryhmäteoriaa, jolla ei päästä suureen tarkkuuteen. QPANDA-malli on taas iteratiiviseen

lataussuunnitteluun hidas eikä sitä ole suunniteltu kuin täyteen ladatun reaktorin mallin-

tamiseen. Siksi siinä esiintyy epätarkkuutta, kun ilmenee suuria vesireikiä, jotka saattavat

myös kaataa laskennan.

Sulkumarginaalien mallintamisen parantamiseksi TVO:lla on kehitetty uutta MKOALA

sydänsimulointiohjelmaa, joka perustuu QPANDAn tavoin kaksiryhmäteorian diffuusio-

yhtälöön. MKOALAa testattin tässä työssä laskemalla TVO:n OL1:en ja OL2:en käyttö-

historian kylmäkriittisyyskokeiden ja 2016 vuoden vaihtolatauksien sulkumarginaalit. Tu-

loksia verrattiin kriittisyyskokeiden mittaustuloksiin sekä RFSDM- ja QPANDA-mallin

laskemiin tuloksiin.

Testiajojen perusteella ei voitu kumminkaan todentaa MKOALAn pääsevän parempaan

tarkkuuteen kuin käytössä olevilla ohjelmilla päästään. Ohjelman käyttöönotolle tuotan-

nossa ei ole näin ollen perusteita. Tuloksista huomattiin kuitenkin, ettei käytössä olevilla

menetelmillä välttämättä havaita rajoittavinta tapausta, jolloin on riski, että alitetaan TT-

KE:n rajat. Näin ollen luotettavan laskentajäejestelmän kehittäminen on tärkeää.

Vertailemalla käytössä olevia laskentajärjestelmiä pelkästään toisiinsa ei voida kummin-

kaan varmuudella päätellä eri mallien tarkkuuksia, sillä RFSDM-mallin puolitoistaryh-

män sisältämät yksinkertaistukset eivät vastaa tilannetta tarkasti. QPANDAn laskenta-

menetelmistä johtuvaa virheen suuruutta vaihtolatauksessa ei myöskään tarkasti tunneta.

MKOALA on taas uusi laskentaohjelma, jota ei ole validoitu. Sydämensimulointimalleja

tulisi näin ollen vertailla laskentamenetelmillä, joilla päästään varmasti parampaan tark-

kuuteen kuten MCNP:n Monte Carlo -menetelmällä.
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LIITE 1. MKOALA:N MATEMAATTINEN MALLI

MKOALAn matemaattinen malli perustuu kaksiryhmäteorian diffuusiyhtälöön. Doku-

mentti on luotu Paajasen Matin (2016) muistiinpanojen pohjalta.

Σg,tφg +∇ · Jg =
∑
g′ 6=g

Σg′→g + φg′ + λχg

∑
g′

νg′Σg′,fφg′ , (7.1)∑
i

χi = 1

missä Σg,t Ryhmän g makroskooppinen kokonaisvaikutusala sisältäen

fissioitumisen ja sironnan

φg ryhmän g neutronivuo,

Jg ryhmän g neutronivirta,

Σg′→g rakroskooppinen sironta ryhmästä g’ ryhmään g,

λ kriittinen ominaisarvo,

χg neutronin todennäköisyys syntyä ryhmään g,

νg′ syntyvien nopeiden fissioneutronien luku keskimäärin fissiota kohti,

Σg′,f ryhmän g makroskooppinen fissiovaikutusala.

Nyt rajoitamme ryhmien lukumäärän kahteen eli nopeisiin ja hitaisiin. Lisäksi ylöspäin-

sironta voidaan poistaa ottamalla huomioon efektiivinen alaspäinsironta lisäksi oletetaan

kaikkien fissioneutronien syntyvän nopeaan ryhmään, jolloin jäljelle jää kahden yhtälön

yhtälöryhmä.

Σ1,tφ1 +∇ · J1 = λ(ν1Σ1,fφ1 + ν2Σ2,fφ2) (7.2)

Σ2,tφ2 +∇ · J2 = φ1Σr (7.3)

missä Σr efektiivisen alassironnan vaikutusala.

Oletetaan vielä Fickin lain pätevän

Jg = −Dg∇φg (7.4)

missä Dg diffuusiokerroin ryhmälle g.
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Lisäksi merkitään Σr = Σ1→2, jolloin yhtälöryhmäksi saadaan

Σ1,tφ1 −D1∇2φ1 = λ(ν1Σ1,fφ1 + ν2Σ2,fφ2) (7.5)

Σ2,tφ2 −D2∇2φ2 = Σrφ1 (7.6)

missä ∇2 Laplacen operaattori.

Sydän on jaettu noodeihin, joiden oletetaan olevan homogeenisiä. Homogeenisessä väliai-

neessa aineominaisuudet, kuten vaikutusalat, eivät riipu paikasta, joten tilannetta voidaan

käsitellä yksiulotteisesti kussakin noodissa. Olkoon nyt siis Σ1,f ,Σ2,f ,Σr,Σ1,t,Σ2,t, D1, D2

kussakin noodissa vakiot ja päteköön λ = 1
keff

, jolloin saadaan

(
λν1Σ1,f − Σ1,t λν2Σ2,f

Σr −Σ2,t

)
φ =

(
D1∇2

D2∇2

)
φ (7.7)

Karteesisessa koordinaatistossa yhteen koordinaattisuuntaan , u, kehitettynä neutronivuo

φ voidaan esittää approksimaatio kahden alkeisfunktion ψ1 ja ψ2 avulla

φ =

(
1 f

t 1

)(
ψ1

ψ2

)
(7.8)

missä f ja t vakiokertoimia.

Noodiin tulevalle vuolle kehitetään toisen asteen polynomi sovite (Smith 1979 s.34,113,182).

Neliöllisen sovitteen likiarvon on todettu yleisesti johtavan tarkkaan ratkaisuun. Lähteväl-

le vuolle kehitetään taas eksponeniaali sovite (Smith 1979 s.36).

ψ1 = A1 +Bu+ Cu2 (7.9)

ψ2 = Ee−κ(u+h
2

) + Feκ(u−h
2

) + A2 (7.10)

missä Ai, B, C,D,E, F vakiokertoimia,

h noodin pituus,

κ = Σ2,t

D2
toteuttaen approksimatiivisesti homogeenisen φ2 :n

yhtälön.

Jos olisi φ1 = ψ1 eli toisin sanoen f = 0, niin pätisi

φ1

(
+
h

2

)
= φ1 −

h

6D1

(
2J1

(
+
h

2

)
+ J1

(
−h

2

))
(7.11)
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φ1

(
−h

2

)
= φ1 +

h

6D1

(
2J1

(
−h

2

)
+ J1

(
+
h

2

))
(7.12)

φ =

∫ −h/2
+h/2

φdx

h

Vastaavasti, jos φ2 = ψ2 eli t = 0

φ2

(
+
h

2

)
= φ2 −

1

κD2

J2

(
+
h

2

)
(7.13)

Yhtälöstä on jätetty e−κh pois, sillä κ =
√

Σ2,t

D2
ja tyypillisesti Σ2,t ≈ 0, 05− 0, 1 1

cm
sekä

D2 ≈ 0, 3cm jolloin

⇒ κ ≈ 0, 5
1

cm
ja h ≈ 15cm (7.14)

⇒ κh ≈ 7 ∼ 10 (7.15)

⇒ e−7 � 1 (7.16)

Toisaalta kaikille noodeille pätee säilymislaki kunkin noodin vakioilla Σx, Dx. Kun noodi

on suorakulmainen särmiö ∆x,∆y,∆z, saadaan yhtälöksi

(
λΣ1,f − Σ1,t λΣ2,f

Σr −Σ2,t

)(
φ1

φ2

)
=

 JE
1 −J

W
1

∆x
+ J

N
1 −J

S
1

∆y
+ J

T
1 −J

B
1

∆z

J
E
2−J

W
2

∆x
+ J

N
2 −J

S
2

∆y
+ J

T
2 −J

B
2

∆z

 (7.17)

Merkitään ψ1, ψ2:n virrat j1 ja j2 omissa ryhmissää eli toisin sanoen j1 = −D1ψ1 ja

j2 = −D2ψ2. Toisaalta(
J1

J2

)
=

(
D1∇φ1

D2∇φ2

)
=

(
−D1∇ 0

0 −D2∇

)(
1 f

t 1

)(
ψ1

ψ2

)

=

(
−D1∇ −D1f∇
−D2t∇ −D2∇

)(
ψ1

ψ2

)

=

(
1 f D1

D2

tD2

D1
1

)(
−D1ψ1

−D2ψ2

)
(7.18)

jolloin (
−D1ψ1

−D2ψ2

)
=

(
j1

j2

)
=

1

1− tf

(
1 f D1

D2

tD2

D1
1

)(
J1

J2

)
(7.19)
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Kuva 11: Laskentanoodi

Tämä on hyödyllistä, sillä tiedämme nyt miten j1, j2 -muotoiset virrat antavat noodi-

koppien seinävuot. Toisaalta globaaliin ratkaisuun tarvitsemme yhtälön 7.17 mukaan Jxt

seinillä

Fysikaalisesti on mielekästä, ettei naapurikoppien välillä neutroneita katoa tai synny. Toi-

sin sanoen kuvan 12 mukaan 1-D:ssä seinällä i+ 1/2 tulee päteä J1,E = J i+1,W kummal-

lekin n-ryhmälle.

Kuva 12: Neutronivirta 1D:ssä

Kolmen noodin tilanteessa 1D:ssä tulisi näin ollen neljä reunan neutronivirtaa kuvan 13

mukaan
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Kuva 13: Neutronivirta 1D:ssä kolmelle noodille

Kaksiulotteisessa tapauksessa vastaavasti virtoja muodostuu kahteen suuntaan kuvan 14

tavalla

Kuva 14: Neutronivirrat kaksiulotteisessa minireaktorissa

Näin saadaan ratkaistua neutronivirrat noodien välillä. Virrat ulkoreunoilla saadaan mää-

ritettyä niin, että oletetaan virtojen aiheuttavan reunoilla φ = 0. Toinen ehto on, että ulos

menevä virta ei palaa. Tämä saadaan ratkaistua osittaisvirtojen avulla reunalla, missä po-
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sitiivinen virta on ulos yleisen sovitteen mukaan on

julos =
1

2
J +

1

4
φjsis = −1

2
J +

1

4
φ (7.20)

missä J ja φ ovat reuna-arvoja. Vaaditaan siis, että jsis = 0 → jreuna = 1
2
φreuna. Voidaan

myös olettaa, että tietty osuus a heijastuu takaisin

jsis = ajulos → (a+ 1)jreuna =
1− a

2
φreuna (7.21)

Ratkaistaan nyt esimerkiksi neutronivuo E-sivulla

φE1 = φ1 −
∆x

6D1

(2jE1 + jW1 )− 1

κD2

jW2 f

= φ1 +
1

1− tf

[
− ∆x

6D1

{
2

(
J

E

1 − f
D1

D2

J
E

2

)
+ J

W

1 − f
D1

D2

J
W

2

}
−

f

κD2

(
J

E

2 − t
D1

D2

J
E

1

)
(7.22)

Muut sivut saadaan ratkaistua analogisesti. Toisaalta totesimme yleistä φx:stä, joten mer-

kitään

φ1 = s1 +
J

W

1 − J
E

1

∆x
(7.23)

missä s toisten koordinaattisuuntien aiheuttama sisään/ulosvuoto sekä

edellisen kierroksen lähde,
jolloin

φE1 = s1 + (7.24)

(
1

∆x
− ∆x

6D1(1−tf)
∆x·f

6D2(1−tf)
tf

κD1(1−tf)
− ∆x

3D1(1−tf)
− 1

∆x
f

6D2(1−tf)

(
∆x
6
− 1

κ

))

JW1

JW2

JE1

JE2


Vastaava lauseke saadaan φE2 , joskin eri kertoimilla. Toisaalta Kord Smith antaa ymmär-

tää, että φEi = φWi+1 ei ole riittävä, vaan on huomioitava kokoonpanon epäjatkuvuustekijä

siten, että

{
fE1 (i)φE1 (i) = fW1 (i+ 1)φW1 (i+ 1)

fE2 (i)φE2 (i) = fW2 (i+ 1)φW2 (i+ 1)
(7.25)
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missä f epäjatkuvuustekijät.

Nyt rajapinnan i+ 1/2 kohdalla saadaan

(
x x x x x x

x x x x x x

)


ji−1
1

ji−1
2

ji1

ji2

ji+1
1

ji+1
2


=

(
as

1−1/2
1 + bs

1+1/2
1

cs
1−1/2
2 + ds

1+1/2
2

)
(7.26)

missä kertoimet x sekä a − d saadaan päättelemällä yltä. Näin saamme (2x2) blokeista

tridiagonaali yhtälön. Esimerkiksi 5:n rajapinnan eli neljälle noodille saadaan



(
x x

x x

) (
x x

x x

)
(
x x

x x

) (
x x

x x

) (
x x

x x

)
(
x x

x x

) (
x x

x x

) (
x x

x x

)
(
x x

x x

) (
x x

x x

) (
x x

x x

)
(
x x

x x

) (
x x

x x

)





J1

J2

J1

J2

...

J1

J2


=
(
s
)

(7.27)

Oikeassa kolmiulotteisessa reaktorissa samat yhtälöt tulee ratkoa kolmessa suunnassa kul-

lekin kahden koordinaattisuunnan indeksiparille. Toisin sanoen olkoon I = 1, 2, 3, J =

1, 2 ja K = 1, 2, 3, 4, jolloin saadaan i/x suuntaan 2x4 matriisiyhtälöä, joissa kussa-

kin korkeintaan neljä (3+1) virtaa kerrottuna kahdella ryhmällä. j/y suuntaan 3x4 yhtälöä

ja 3 alkiota, k/z suuntaan 3x2 yhtälöä ja 5 alkiota. Todellisessa TVO:n reaktorissa on 26

noodia tai 28, kun otetaan huomioon eksplisiittiset heijastimet I ja J suuntaan ja 25 (27)

noodia K suuntaan.

Paikalliset kriittisyydet voidaan ratkaista iteratiivisesti asettamalla alkuarvaukseksi keff =

1 ja kaikkialla

s = (ν1Σ1,f)φ1 + (ν2Σ2,f)φ2 ≡ 1 (7.28)



40

Tämän jälkeen ratkaistaan noodirajojen virrat. Virtojen avulla kussakin noodissa pätee

tasapaino, eli toisin sanoen

1

keff

(ν1Σ1,fφ1 + ν2Σ2,fφ2)− (Σa + Σr)φ1 = L1,out (7.29)

Σrφ1 − Σ2,a)φ2 = L2,out (7.30)

missä Lout on noodin seinien yli yhteenlaskettu nettovirta ulos, eli toisin sanoen

Lout =
JE

1 − J
W

1

∆x
+
J

N

1 − J
S

1

∆y
+
J

T

1 − J
B

1

∆z
(7.31)

Nyt voidaan ratkaista φ1 ja φ2 kussakin noodissa.

Uusi estimaatti keff :lle saadaan määritelmästä

keff =
syntynopeus

absorptionopeus+ vuoto
(7.32)

Jos kaikki laskenta-alueen noodit ovat indeksit i ja vuodot ulos ovat noodiseiniltä b

keff =

∑
i [(ν1,iΣ1,f,i)φ1,i + (ν2,iΣ2,f,i)φ2,i]∑

i [Σ1,a,iφ1,i + Σ2,a,iφ2,i] +
∑

b(J1,out + J2,out)
(7.33)

Lasketaan uusi s kaikissa noodeissa määritelmästä 7.28 ja normitetaan siten, että s = 1.

Tällä vältetään numeeriset yli- tai alivuodot.

Tämän jälkeen verrataan ∆keff ja ∆s edelliseen arvoon ja jos toleranssi on ∆keff < 10−7

ja RMS(∆s) < 10−3 sisällä lopetetaan, muutoin palataan takaisin ratkaisemaan uudes-

taan noodirajojen virrat.


