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Tässä diplomityössä mallinnetaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön suojarakennus Apros 6.07 -

ohjelmalla. Suojarakennusmalli validoidaan laskemalla kolme suojarakennusanalyysiä. 

Primääripiirin kuuman haaran kaksipäisen giljotiinikatkon ja höyrylinjan katkon tuloksia 

vertaillaan laitostoimittajan luvitusanalyyseihin. Paineistimen yhdyslinjan katko lasketaan 

sokkoanalyysinä ilman vertailutuloksia. Validointianalyysit lasketaan laitosmallin ja 

suojarakennusmallin kytkennän avulla. Mallien alkutiloissa huomioidaan mahdollisimman 

kattavasti suojarakennuksen painetta ja lämpötilaa maksimoivat konservatiiviset oletukset. 

 

Validointianalyysien ja luvitusanalyysien tulosten eroja voidaan perustella koodi- ja 

mallinnustapakohtaisilla eroavaisuuksilla. Nyt rakennettu Apros-suojarakennusmalli on 

lisäksi huomattavasti monimutkaisempi kuin luvitusanalyyseissä käytetty yksitilavuusmalli. 

Apros-mallissa ja luvitusanalyysimallissa suojarakennuksen kaasukehän ja 

lämpörakenteiden lämmönsiirto lasketaan eri korrelaatioilla, mikä aiheuttaa eroja 

suojarakennuksen paineiden ja lämpötilojen tuloksiin. Analyysitulosten pohjalta voidaan 

todeta, että Apros-suojarakennuskoodi soveltuu suuren kuivasuojarakennuksen 

mallintamiseen ja jäähdytteenmenetysonnettomuuksien analysointiin. Suojarakennusmalliin 

voidaan lisätä ruiskutusjärjestelmä oletettujen onnettomuuksien laajennusten analysointia 

varten. Suojarakennusmallin rakentaminen ja validointianalyysit ovat osa Olkiluoto 3 -

laitosyksikön Apros-mallin pitkäjänteistä kehitystyötä. 
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In this master's thesis the containment of Olkiluoto 3 plant is modelled using lumped 

parameter containment code of Apros 6.07. The containment model is validated against two 

licensing analyses of the plant, the guillotine break in hot leg of the primary circuit and main 

steam line. In addition, the pressurizer surge line break is analyzed as a blind calculation. 

Validation cases were simulated using coupled calculation between the plant model and the 

containment model. Conservative assumptions were defined for initial conditions in order to 

maximize mass and energy releases and containment pressure and temperature during 

accidents. 

 

Differences in the results of pressures and temperatures between validation analyses and 

licensing analyses can be explained by modelling approaches. Different correlations are used 

to calculate heat and mass transfer between containment atmosphere and heat structures in 

different codes. Besides the correlations the containment model of Apros are more 

complicated than the model used in licensing analyses. Based on the results of the validation 

analyses it can be concluded that Apros containment code is suitable for the analyses of the 

large dry containment in loss of coolant accidents. Internal spray system can be included in 

the containment model for design extension condition cases. Modelling and analysis work 

which has been done in this master's thesis is related to long-term development of the 

Olkiluoto 3 Apros model. 
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SYMBOLILUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A pinta-ala      m2 

CD vastuskerroin      - 

cv ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa  kJ/(kgK) 

D diffuusiokerroin, diffusiviteetti   m2/s, kmol/(ms) 

f käyttäjän määräämä kerroin    -  

G johtumisen lämmönsiirtokerroin   W/(m2K) 

g maan vetovoiman kiihtyvyys    m/s2 

h ominaisentalpia     kJ/kg 

i käyttäjän määräämä kerroin    - 

j johtuvuuskerroksen paksuuden kerroin  - 

k lämmönjohtavuus     W/(mK) 

X latentin lämmön osuus    - 

kg aineensiirtovakio     kmol/(m2s) 

L karakteristinen mitta     m 

ṁ massavirta      kg/s 

M moolimassa      kg/kmol 

p paine       Pa 

q'' lämpövuo      W/(m2K) 

R ainekohtainen kaasuvakio    J/(kg K) 

Ru universaali kaasuvakio    kg/(molK) 

t aika       s 

T lämpötila      K 

U  sisäenergia       J  

v  ominaistilavuus     m3/kg 

w nopeus, virtausnopeus     m/s 

V tilavuus      m3 

V̇ tilavuusvirta      m3/s 

x höyryn massaosuus     - 

y käyttäjän määräämä kerroin    - 

z pituus       m 
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Dimensiottomat luvut 

Gr Grashofin luku     - 

Nu Nusseltin luku      - 

Pr  Prandtlin luku      - 

Re Reynoldsin luku     - 

Sc Schmidtin luku     - 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

 konvektion lämmönsiirtokerroin   W/(m2K) 

β lämpötilavakio     1/K 

 dynaaminen viskositeetti    kg/(ms) 

δ paksuus      m 

ρ tiheys       kg/m3 

σ standardipoikkeama     - 

 

Alaindeksit 

ave keskimääräinen 

g kaasu 

hyd hydraulinen 

l neste 

mix seos 

p pisara 

s pinta    

t terminaali 

tot kokonais 

v höyry 

w seinä 

 

Yläindeksit 

 kylläinen, kylläinen vesi 

 kylläinen höyry 
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Lyhenteet 

2A-LOCA Double-ended guillotine break of the main coolant line, primääripiirin  

  kaksipäinen giljotiinikatko 

2A-SLB Double-ended guillotine break of the main steam line, päähöyrylinjan  

  kaksipäinen giljotiinikatko 

BWR  Boiling water reactor, kiehutusvesireaktori 

CANDU Canadian Deuterium Uranium Reactor 

CVCS  Chemical and volume control system, kemikaalien ja tilavuuden   

  säätöjärjestelmä 

CFD  Computational fluid dynamics, laskennallinen virtausmekaniikka 

DBC  Design basis condition, suunnitteluperustetilanne 

DEC  Design extension condition, suunnitteluperustetilanteen laajennus 

EPR  European pressurized water reactor, eurooppalainen painevesireaktori  

FSAR  Final safety analysis report, lopullinen turvallisuusseloste 

GRS  German Institute for Reactor Safety 

IRWST In-containment refueling water storage tank, hätäjäähdytysvesiallas 

LB-LOCA Large break loss of coolant accident, suuren vuodon onnettomuus 

LTC   Long term cooling, pitkän aikavälin jäähdytys 

PAR  Passive autocatalytic recombiner, passiivinen autokatalyyttinen   

  rekombinaattori 

PS  Pressure supression, paineenalennusperiaate 

PSA   Probabilistic safety analysis, todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi 

PWR  Pressurized water reactor, painevesireaktori 

SB-LOCA Small break loss of coolant accident, pienen vuodon onnettomuus 

TVO  Teollisuuden Voima Oyj 

VTT  Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy 
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1 JOHDANTO 

Olkiluoto 3 -laitosyksikön Apros-mallin kehitys on alkanut vuonna 2005 ja validoitu malli 

saatiin vuoden kuluttua TVO:n käyttöön. Oman simulointityökalun avulla on voitu arvioida 

automaatio- ja prosessisuunnittelua ja laskea vertailuanalyysejä laitostoimittajan 

turvallisuusanalyysejä vastaan. Fortum Nuclear Services Oy:n toimittama laitosmalli on 

sisältänyt primääri- ja sekundääripiirien pääprosessin sekä tärkeimmät säätö-, suojaus- ja 

sähköjärjestelmät. (Porkholm et al. 2008.) Laitosmallia on sittemmin kehitetty TVO:n ja 

Fortumin yhteistyönä ja se on siirretty Aproksen uusiin versioihin. Viimeisimpänä mallilla 

on simuloitu Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottokokeita. 

 

Aproksen jatkokäyttösuunnitelmat ovat osoittaneet, että laitosmallia on tarpeen täydentää 

suojarakennusmallilla. Suojarakennuksen paine ja lämpötila onnettomuustilanteissa on 

pystyttävä laskemaan, jotta turvallisuuden kannalta merkittäviä sähkö- ja automaatiolaitteita 

voitaisiin kelpoistaa suojarakennuksen olosuhteisiin. Suojarakennusmallin ja laitosmallin 

kytkentä mahdollistaa varsinaisten suojarakennusanalyysien lisäksi suojarakennukseen 

kehittyvän vastapaineen huomioimisen esimerkiksi polttoaineen suojakuoren 

maksimilämpötilaa tai sydänvaurion laajuutta tarkastelevissa jäähdytteenmenetys-

onnettomuusanalyyseissä. 

 

Diplomityön tavoitteena on rakentaa ja validoida Olkiluoto 3 −laitosyksikölle Apros-

suojarakennusmalli. Validointianalyyseiksi valitaan primääripiirin kuuman haaran 

kaksipäinen giljotiinikatko (2A-LOCA), höyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko (2A-SLB) 

ja paineistimen yhdyslinjan katko. Kuuman haaran 2A-LOCA:n ja höyrylinjan katkon 

tuloksia voidaan vertailla laskennan aikana luvitusanalyyseihin, paineistimen yhdyslinjan 

katko lasketaan sen sijaan sokkoanalyysinä ilman vertailukuvaajia. Suojarakennusmallia ja 

laitosmallia tullaan käyttämään yhtenä kokonaisuutena, joten mallit kytketään toisiinsa jo 

validointivaiheessa ja analyysien tuloksia tarkastellaan sekä suojarakennusmallin että 

laitosmallin osalta. Mallinnus- ja analyysityön ohessa perehdytään Apros-

suojarakennuskoodin validointiin, jäähdytteenmenetysonnettomuuksien fysikaalisiin 

ilmiöihin ja viranomaisvaatimuksiin. Apros-suojarakennuskoodista esitellään erityisesti 

niitä laskentamalleja, jotka liittyvät suuren kuivasuojarakennuksen 

suunnitteluperustetapausten mallintamiseen. 
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2 SUOJARAKENNUKSEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT JA 

TURVALLISUUSANALYYSIT 

Ydinturvallisuusperiaatteet ohjaavat ydinvoimalaitoksen häiriöihin ja onnettomuuksiin 

varautumista laitoksen suunnittelussa ja pyrkivät varmistamaan laitoksen turvallisen, 

luotettavan ja taloudellisen käytön. Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelun 

perimmäisenä tavoitteena on huolehtia siitä, että väestön säteilyannosrajat eivät ylity 

tarkasteltujen käyttöhäiriöiden, oletettujen onnettomuuksien tai vakavien onnettomuuksien 

sattuessa. Turvallisuussuunnittelussa analysoidaan kokemuksen ja tilastojen perusteella 

valittujen alkutapahtumien ja ympäristöolosuhteiden vaikutus laitokseen. Laitoksen mitoitus 

perustuu näihin pahimpien kuviteltavissa olevien tapahtumien seurauksiin. (Isolankila 2004, 

95.) 

 

Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu havainnollistaa hyvin suojarakennuksen roolia 

ydinturvallisuuden varmistamisessa. Syvyyssuuntaiseen turvallisuusajatteluun (defence-in-

depth) kuuluu sekä fyysisiä eli rakenteellisia että toiminnallisia tasoja. STUKin määräyksen 

Y/1/2016 13 §:n mukaan: "radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi on noudatettava 

rakenteellista syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta. Rakenteellisen syvyyssuuntaisen tur-

vallisuusperiaatteen mukaisen suunnittelun on rajoitettava radioaktiivisten aineiden 

leviämistä ympäristöön peräkkäisillä leviämisesteillä, joita ovat polttoaine ja sen suojakuori, 

ydinreaktorin jäähdytyspiiri (primääripiiri) ja suojarakennus." Syvyyssuuntaisen 

turvallisuusajattelun toiminnalliset tasot, ennalta ehkäisevä, suojaava ja seurauksia 

lieventävä, nivoutuvat yhteen peräkkäisten leviämisesteiden kanssa. Vakavien 

onnettomuuksien hallinta ja valmius- ja pelastustoiminta muodostavat vielä omat 

syvyyspuolustuksen tasonsa. (Isolankila 2004, 101.) 

  

Ensimmäinen, ennalta ehkäisevä taso liittyy laitoksen normaaliin käyttötilaan. 

Ensimmäiseen tasoon vaikutetaan laadukkaalla suunnittelulla, rakennustyöllä ja laitoksen 

käytöllä. Käyttöhäiriöihin varautuminen ja niistä seuraavien onnettomuuksien ehkäiseminen 

muodostavat toisen, suojaavan tason. Tämän toiminnallisen tason tarkoituksena on 

varmistaa ensimmäisen rakenteellisen leviämisesteen eli polttoaineen suojakuoren eheys. 

Reaktorin pysäytys ja jäähdytys ovat tällöin olennaisessa osassa. Kolmas toiminnallinen 

puolustustaso käsittää onnettomuuden seurausten lieventämisen ensimmäisen ja toisen tason 
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pettäessä. Suojarakennuksen, kolmannen fyysisen leviämisesteen, eheyden varmistaminen 

on tässä tilanteessa tärkeintä. (Isolankila 2004, 101.) 

 

Polttoaineen keraaminen rakenne ja kestävä sekä kaasutiivis suojakuori muodostavat 

radioaktiivisten aineiden ensimmäisen leviämisesteen. Reaktoripainesäiliö ja siihen liittyvä 

primääripiirin painetta kestävä tiivis rakenne muodostavat toisen leviämisesteen. Kolmas 

leviämiseste, tiivis ja paineenkestävä sisempi suojarakennus, ympäröi primääripiiriä. 

Ulomman suojarakennuksen tehtävänä on suojata sisempää suojarakennusta ulkoisilta 

uhilta. Sisemmän suojarakennuksen vuoto kerääntyy hallitusti suojarakennusten välitilaan, 

joka voidaan pitää alipaineisena. (Isolankila 2004, 97.) Tässä työssä tutkitaan 

suojarakennuksen onnettomuuskäyttäytymistä, mikä on osa menettelyjä, joilla varmistetaan 

kolmannen leviämisesteen eli sisemmän suojarakennuksen eheys. 

 

2.1 Turvallisuusanalyyseistä 

Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelussa hyödynnetään deterministisiä ja 

todennäköisyyspohjaisia menetelmiä. Todennäköisyyspohjaiset turvallisuusanalyysit eli 

PSA (Probabilistic Safety Analysis) täydentävät deterministisiä analyysejä esimerkiksi siten, 

että laitoksen suunnitteluvaiheessa voidaan välttää yksittäisten heikkouksien korostuminen 

koko laitoksen riskikuvassa. PSA:ssa erilaisten tapahtumayhdistelmien todennäköisyyksien 

avulla voidaan laskea esimerkiksi sydänvaurion ja siihen johtavien vikayhdistelmien 

taajuudet. Viranomaisvaatimukset edellyttävät luvanhaltijalta todennäköisyyspohjaisten 

turvallisuusanalyysien tekemistä laitoksen suunnitteluvaiheessa, käyttölupaa haettaessa sekä 

käytön aikana perinteisten determinististen analyysien rinnalla. (Isolankila 2004, 127–137.) 

 

Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta antaman määräyksen Y/1/2016 

3 §:ssä säädetään, että ydinvoimalaitoksesta tulee tehdä turvallisuusarvio rakentamisluvan 

ja käyttöluvan hakemisen yhteydessä. Käytön aikana turvallisuusarviot on tehtävä sekä 

määräaikaisesti että tehtäessä laitosmuutoksia. Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja toteutus 

on pystyttävä osoittamaan turvallisuusvaatimuksien mukaiseksi laitoksen kaikissa 

käyttötiloissa. Tähän käytettäviä analyyttisiä deterministisiä menetelmiä ovat häiriö- ja 

onnettomuusanalyysit, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten analyysit, lujuusanalyysit, 
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vikasietoisuusanalyysit ja vika- ja vaikutusanalyysit. Turvallisuusanalyysit on pidettävä 

käyttökokemusten, tutkimustulosten, laitosmuutosten ja analyysimenetelmien kehityksen 

tasalla. (STUK 2013a, 3.) 

2.2 Suojarakennuksen turvallisuusvaatimukset 

Ydinvoimalaitoksen suojarakennuksen tehtävänä on estää radioaktiivisen päästön 

vapautuminen ympäristöön. Uloimpana leviämisesteenä toimivan suojarakennuksen tiiveys 

on varmistettava ulkoisissa ja sisäisissä onnettomuustapahtumissa. Maanjäristykset, 

lentokoneen törmäykset ja räjähdykset ovat suojarakennukseen ulkoa päin kohdistuvia 

uhkia. Ulkoiset uhat vaikuttavat suojarakennukseen yleensä värähtelyjen, iskujen tai 

painekuormien muodossa. Paine- ja lämpötilakuormat uhkaavat suojarakennuksen eheyttä 

sisäisissä tapahtumissa. Merkittävimmät suojarakennukseen sisältä päin kohdistuvat uhat 

ovat putkirikosta seuraava jäähdytteenmenetysonnettomuus ja tästä tai muusta syystä 

lisävikojen seurauksena aiheutunut vakava sydänvaurio. (Eisert ja Sievers 2012, 282.) 

 

IAEA:n turvallisuusstandardien (2000, 35) mukaan suojarakennus on suunniteltava siten, 

että se rajoittaa radioaktiivisten aineiden päästön ennalta määrättyjen rajojen alapuolelle 

suunnitteluperusteisissa onnettomuuksissa. Kaikkien tunnistettujen suunnitteluperusteisten 

onnettomuuksien lisäksi tulee tarkastella radioaktiivisten päästöjen rajoittamista tiettyjen 

vakavien onnettomuuksien osalta. YVL-ohjeen B.6 mukaan suojarakennuksen 

suunnitteluvaatimuksena on lisäksi ydinvoimalaitoksen suojaaminen luonnon ilmiöitä ja 

ihmisen toiminnasta seuraavia tapahtumia vastaan. Tiiviin suojarakennusjärjestelmän tulee 

sekä rajoittaa radioaktiivisten aineiden päästöjä että tarjota biologinen säteilysuoja 

normaalissa käytössä, odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa. (STUK 

2013b, 4.) 

 

Paine- ja lämpötilakuormat saattavat ylittää vanhempien suojarakennusten suunnitteluarvot 

vakavissa, sydämen sulamiseen johtavissa onnettomuuksissa. Tällaisessa tilanteessa 

hallitulla päästöllä voidaan välttää suojarakennuksen vakava vaurioituminen. 

Fissiotuotteiden ja radioaktiivisuuden kulkeutumista ympäristöön voidaan vähentää 

viivästämällä päästöä suojarakennuksessa. Tällöin radioaktiivinen hajoaminen ja 

radioaktiivisten aerosolien laskeutuminen suojarakennukseen pienentävät päästöä. (Eisert ja 
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Sievers 2012, 282.) Kolmannen sukupolven ydinvoimalaitoksissa, kuten EPR:ssä, vakavat 

onnettomuudet on huomioitu jo laitoksen suunnittelussa. 

 

Suojarakennusten mitoitusperusteena on perinteisesti käytetty suurimmasta jäähdytepiirin 

putkikatkosta aiheutuvia paine- ja lämpötilakuormia. Uusien Suomeen rakennettavien 

laitosten, kuten Olkiluoto 3:n, suunnittelussa on huomioitava myös vakavat sydämen 

sulamisonnettomuudet. (Eurasto 2004, 65.) Kolmannen sukupolven laitostyyppien 

merkittävämpänä parannuksena toisen sukupolven reaktoreihin verrattuna nähdäänkin 

erityisesti parempi toiminnallinen syvyyspuolustus. Suojarakennuksen kannalta tämä 

ilmenee siinä, että myös vakavan onnettomuuden kuormat on otettu huomioon 

suojarakennuksen suunnittelussa. 

 

2.3 Suojarakennustyypeistä 

Painevesireaktoreissa (PWR) suojarakennuksena käytetään yleensä yksiseinäistä tai 

kaksiseinäistä täyspainekuivasuojarakennusta tai jäälauhdutinsuojarakennusta. 

Yksiseinäinen ja kaksiseinäinen kuivasuojarakennus on mitoitettu kestämään paine- ja 

lämpötilakuormat ilman välitöntä tarvetta paineen alennukselle. 

Jäälauhdutinsuojarakennuksessa putkikatkossa purkautuvasta höyrystä suurin osa lauhtuu 

vedeksi ennen kulkeutumista suojarakennuksen ylätilaan. Näin voidaan rajoittaa paineen 

kasvua ja tarvittavaa suojarakennustilavuutta. Venäläisissä VVER-440/213-

painevesilaitoksissa on kuplalauhdutinsuojarakennus, joka toimii myös 

paineenalennusperiaatteella, mutta jään sijasta höyryn annetaan lauhtua veteen. (IAEA 1994, 

11-14) 

 

Kiehutusvesireaktorien (BWR) suojarakennuksen toiminta perustuu 

paineenalennusperiaatteeseen (Pressure Supression, PS). Suojarakennus jakaantuu tällöin 

kuivatilaan, jossa on reaktorin jäähdytysjärjestelmän ja päähöyryjärjestelmän putkia sekä 

märkätilaan, jossa on vesiallas. Kiehutusvesireaktoreissa on käytössä erilaisia muunnelmia 

paineenalennusperiaatteella toimivasta suojarakennuksesta. Esimerkiksi Olkiluoto 1 ja 

2 -voimalaitosyksiköillä kuivatila jakaantuu ylempään kuivatilaan ja alempaan, reaktorin 

alla sijaitsevaan kuivatilaan. Märkätilassa on vedellä täytetyn lauhdutusaltaan yläpuolella 
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vapaa kaasutilavuus, joka vähentää märkätilan paineen vaihteluita. (IAEA 1994, 14; 

Virtanen, 2014, 5.) 

 

CANDU-tyyppisissä raskasvesihidasteisissa reaktoreissa käytetään yksiseinäistä 

suojarakennusta, jos voimalaitoksella on vain yksi laitosyksikkö. Jos laitosyksikköjä on 

useampi, ne on kytketty kanavalla erityiseen alipaineistettuun rakennukseen putkikatkosta 

syntyneen paineen ja mahdollisen päästön hallitsemiseksi. (IAEA 1994, 14.) 

 

2.4 Olkiluoto 3:n suojarakennus 

European Pressurized Water Reacor (EPR) on suunniteltu ranskalaisten N4-

painevesilaitosten ja saksalaisten Konvoi-painevesilaitosten perusteella. Suunnittelun 

tavoitteena on ollut kehittää turvallisuutta kaikilla syvyyspuolustuksen toiminnallisilla 

tasoilla. Vakavien onnettomuuksien estämiseen tähtäävien toimien lisäksi saksalaiset ja 

ranskalaiset viranomaiset ovat edellyttäneet varautumista reaktorisydämen täydelliseen 

sulamisen seurausten hallintaan. (Bittermann et al. 2001, 1.) Suomeen rakennetun Olkiluoto 

3 -laitosyksikön suunnittelussa on otettu huomioon lisäksi suomalaiset vaatimukset 

erilaisuusperiaatteen johdonmukaisesta soveltamisesta, millä on varauduttu aktiivisten 

komponenttien yhteisvikoihin. 

 

Olkiluoto 3 -laitosyksikön suojarakennus muodostuu primääriosasta eli varsinaisesta 

suojarakennuksesta ja sitä ympäröivästä sekundääriosasta, johon kuuluvat ulompi 

suojarakennus eli lentokonetörmäyssuoja ja välitila eli annulus. Suojarakennukseen on 

sijoitettu primääripiiri, höyrystimet ja osia höyry- ja syöttövesijärjestelmästä sekä 

turvallisuusjärjestelmistä. (Öhman 2015b, 3.) 

 

Annuluksen tehtävänä on kerätä mahdollinen suojarakennuksesta tuleva vuoto. Normaalisti 

tila pidetään alipaineistettuna. Onnettomuustilanteessa annuluksen ilmastoinnin 

poistokaasuvirtaus suodatetaan. Vakavassa onnettomuudessa ilmastointi ja alipaineen 

ylläpito toimivat ulkoisen sähkönsyötön ja ilmastointijärjestelmän menetyksen jälkeen 

luonnonkierrolla. Tällöin poistokaasupiippuun syntyy riittävä alipaine, joka varmistaa 
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vuodon suodatuksen ja poiston ilmastointipiipun kautta. (Hollo 2010, 1-13; Hollo 2017, 10, 

15.) 

 

Suojarakennus ja muut laitosyksikön rakennukset jakavat yhteisen kallion varaan 

rakennetun 3,25 metriä paksun teräsbetonisen pohjalaatan. Sisemmän suojarakennuksen 

kantavana rakenteena toimii esijännitetty, seinämävahvuudeltaan 1,3 metrinen 

teräsbetonisylinteri, jonka päällä on niin ikään esijännitetty metrin paksuinen 

teräsbetonikupoli. Ulompi suojarakennus on sen sijaan jännittämätön teräsbetonisylinteri, 

jonka päällä on 1,8 metriä paksu kupoli. Sisemmän suojarakennuksen sisäpintaa peittää 6 

mm:n paksuinen yhtenäinen teräsverhouslevy eli liner. Teräsverhouslevy on kiinnitetty 

jäykisterivoilla ja niiteillä betoniin. Suojarakennuksen läpivientien tiiviys on varmistettu 

hitsaamalla teräsverhouslevyn kiinnikkeet, suojarakennuksen seinän lävistävä putkisto 

läpivientiholkkeineen yhtenäiseksi rakenteeksi. Henkilösulut, materiaaliluukku ja 

polttoaineen siirtoputki on tiivistetty. Hätäjäähdytysvesiallas (IRWST, Internal Refueling 

Water Storage Tank) ja sydänsulan leviämisalue on rakennettu teräsverhouslevyn päälle 

valetulle betonilaatalle. Suojarakennuksen pohjalaatta, suojarakennuksen pohjan 

betonirakenteet ja näiden välinen liner estävät radioaktiivisten aineiden pääsyn pohjaveteen. 

(Öhman 2015b, 10-11; Mueller 2017, 12, 14-15.) 

 

Primäärisuojarakennuksessa reaktorikuilua ympäröi enintään 2,7 metriä paksu kehäseinä eli 

primäärisuoja, joka tukee reaktoripainesäiliötä ja muodostaa pohjalaatasta reaktorialtaaseen 

ulottuvan biologisen suojan reaktorin ympärille. Kehäseinä suojaa reaktorirakennuksessa 

työskentelevää henkilöstöä, primääripiiriä ja muita komponentteja reaktorin säteilyltä. 

Normaalin käytön aikana reaktorikuilu lämpenee reaktorin lämpöhäviöiden ja säteilyn 

vuoksi. Suojarakennuksen ilmastointijärjestelmän laitetilasta johdetaan jäähdytysilmaa 

reaktorikuilun pohjan kautta. Lämmennyt ilma poistuu primääripiirin läpivienneistä. 

(Mueller 2017, 16.) 

 

Reaktoriallasta käytetään polttoaineen siirtojen lisäksi varastotilana, jonka portit jakavat eri 

alueisiin. Reaktoriallas muodostuu reaktorikuilun painesäiliön yläpuolisesta osasta, 

sydämen sisäosien varastosta, instrumentointielementtien varastosta ja polttoaineen 

siirtoputkesta. (Mueller 2017, 17.) 



17 

 

 

 

Sekundäärisuoja ja primäärisuoja kattavat koko reaktorin jäähdytepiirin alueen 

pystysuunnassa höyrystin- ja pumpputasolta (+1,50 m) höyrystintornien kattoon (+34,45 m) 

ja vaakasunnassa reaktorikuilusta sekundäärisuojan kehäseinään. Sekundäärisuojan 

kehäseinä erottaa höyrystinbunkkerit ja pääkiertopumppuhuoneet annulaaritilasta eli 

suojarakennuksen sisemmästä välitilasta. Normaalin käytön aikana +19,5 metrin tasolla 

sijaitseva päätaso eli reaktorin huoltotaso ja annulaaritila ovat luoksepäästävissä. 

Annulaaritila toimii kulkuväylänä laitetiloihin. Se jakautuu neljään kerrokseen, jotka 

sijaitsevat tasoilla +1,5 m, +5,15 m, +8,70 m ja +13,8 m. (Mueller 2017, 17-18.)  

 

Reaktorikuilun ja sekundäärisuojan kehäseinän välille on rakennettu säteittäisseiniä ja 

palkkeja +4,6 m ja +9,38 m korkeuksille ja päätason alle. Ne jakavat höyrystin- ja 

pumpputason yhtenäisen tilan ylemmillä tasoilla höyrystimille ja pääkiertopumpuille 

varattuihin huoneisiin. Säteittäisseinissä on oviaukkoja, joiden kautta suojarakennuksen 

huonetilojen paine pääsee tasaantumaan putkikatkotilanteessa. Höyrystimet ja 

pääkiertopumput on tuettu höyrystin- ja pumpputasolle pystysuuntaisilla tukipalkeilla. 

Paineistin sijaitsee reaktorialtaan päädyssä tasojen +6,95 m ja +28,5 m välissä ja se on tuettu 

sekä päätasolla että alemman tasolla. Primäärikomponentit ja putket on varustettu 

murtumatuilla, jotka rajoittavat vuotovirtausta sekä katkenneiden putken päiden aiheuttamia 

vaurioita ja johtavat rasitukset betonirakenteille. (Mueller 2017, 17.) 

 

Hätäjäähdytysvesiallas ja sydänsulan leviämisalue sijaitsevat sekundäärisuojan ja 

reaktorikuilun välissä höyrystin- ja pääkiertopumpputason alla (Mueller 2017, 18). 

Sydänsulan leviämisalue on osa sydänsulan hallintajärjestelmää, jonka tehtävänä on vakavan 

onnettomuuden sattuessa sydänsulan jälkilämmön poisto ja radioaktiivisten aineiden 

leviämisen estäminen. Hätäjäähdytysvesiallas on pinta-alaltaan 550 m2 kokoinen avoin allas. 

Sen seinä on verhottu tasolta -6,15 m tasolle -2,20 m austeniittisestä teräksestä valmistetulla 

linerilla, joka suojaa suojarakennuksen seiniä boorihapolta ja takaa vesitiiviyden. 

Sydänsulan leviämisalueen pohja on hieman IRWST:n pohjaa alempana, tasolla -6,95 m. 

Korkeusero mahdollistaa sydänsulan leviämisalueen passiivisen tulvittumisen 

hätäjäähdytysvesialtaan vedellä vakavissa onnettomuuksissa. Hätäjäähdytysvesiallas on 

booratun veden lähde neljälle reaktorin hätäjäähdytysosajärjestelmälle ja kahdelle 
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suojarakennuksen hätäjäähdytysosajärjestelmälle. Korkeudeltaan 80 cm olevaväliseinä 

jakaa IRWST:n kahteen altaaseen, joista toiseen jää riittävä määrä vettä matalapaineisen 

hätäjäähdytyspumpun toimintaa varten myös polttoainealtaan täytön jälkeen. 

Matalapaineisen hätäjäähdytysjärjestelmän pumput kierrättävät IRWST-altaan vettä 

minimivirtauslinjojen kautta lämpötila- ja boorikonsentraatioerojen tasaamiseksi. (Draperi 

2017, 83, 91.)  

 

Höyrystin- ja pumpputasolla on neljä poikkipinnaltaan 4,6 m2 suuruista aukkoa, joista 

suojarakennukseen putkikatkotilanteessa kertynyt vesi pääsee valumaan takaisin 

hätäjäähdytysvesialtaaseen. Vettä on tarpeen suodattaa, jotta vältetään roskien aiheuttamat 

pumppuvauriot. Aukot on kohotettu 50 mm korkeudelle lattian tasosta ja niihin on asennettu 

roskasihdit, jotka pysäyttävät karkeimman aineksen etenemisen. Lisäksi 

hätäjäähdytysvesialtaaseen on asennettu neljä koria, jotka keräävät annulaaritilasta ja 

höyrystin- ja pumpputasolta veden mukana putoavan roskan. Suodatusjärjestelmän 

kolmannen tason muodostavat reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmien ja suojarakennuksen 

ruiskutusjärjestelmän imusihdit, jotka on asennettu kunkin osajärjestelmän imukaivon 

yläpuolelle. Sihdit on suunniteltu siten, että vastavirtahuuhtelu on mahdollista. (Draperi 

2017, 95.) 

 

Sydänsulan leviämisalueen jäähdytystä on tutkittu Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla 

Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentamisluvan hyväksymisvaiheessa. Purhosen (2007, 49-55) 

mukaan VOLLEY-koelaitteistolla mallinnettiin sydänsiepparin jäähdytyskanavien 

termohydraulisia ilmiöitä, boorihapon kertymistä kanavaan sekä jäähdytysveden mukana 

kulkeutuvan eristemateriaalin vaikutusta kanavan jäähdytykseen. Kokeissa jäähdytysvesi 

valui kanavaan painovoimaisesti, jolloin havaittiin lauhtumisesta aiheutuvia vesi-iskuja ja 

kanavan osittaista kuiviinkiehumista. Kokeet osoittivat, että asteen suuruinen kallistuskulma 

jäähdytyskanavassa estää vesi-iskuja tehokkaasti ja sen enempää boorihappo kuin 

eristemateriaalikaan ei vaikuta jäähdytyksen tehokkuuteen. Sydänsiepparin keskeytyneitä 

jäähdytyskokeita simuloitiin Fluent-koodilla. Kaksifaasitilanteen laskennassa CFD-koodien 

rajat tulivat vastaan ja kokeita täydentävissä laskelmissa käytettiin allaskiehunnan 

lämmönsiirtokorrelaatioita. (Purhonen 2007, 49–55.) Sydänsulan leviämisalueen 
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jäähdytyskokeet ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka kokeelliset ja laskennalliset menetelmät 

tukevat toisiaan kaksifaasitilanteiden mallintamisessa.  

2.5 Suojarakennuksen rekombinointi- ja paineentasausjärjestelmät 

Jotta normaalikäytön aikana olisi mahdollista käydä suojarakennuksessa ilman 

oleskelurajoituksia, rakennuksen annulaaritila ja reaktorin huoltotaso ovat ilmastoinnillisesti 

eri tilavuutta kuin suojarakennuksen laitetilat. Höyrystintornien paineentasauskatto tasolla + 

31,4 m erottaa suojarakennuksen luoksepäästävän ja luoksepääsemättömän osan 

ilmastointijärjestelmät toisistaan. Paineentasauskatto rakentuu konvektio- ja murtokalvoista, 

jotka avautuvat onnettomuustilanteessa paineen tai lämpötilan vaikutuksesta. Tarkoituksena 

on yhdistää suojarakennus onnettomuustilanteessa yhdeksi tilaksi ja mahdollistaa 

suojarakennuksen kaasukehää sekoittavan kiertopiirin syntyminen ja paine- ja 

vetypitoisuuserojen tasaantuminen. (Gollnick 2011, 7.)  

 

Murtokalvot kattavat 36 m2 suuruisen alan paineentasauskatosta ja avautuvat passiivisesti 

noin 50 mbar paine-erosta. Pienen vuodon onnettomuudessa (SBLOCA, Small Break Loss 

Of Coolant Accident) suojarakennukseen purkautuva massa- ja energiavirta ei riitä kaikkien 

murtokalvojen avaamiseen. Kaasukehän sekoittuminen varmistetaan tässä tapauksessa 

konvektiokalvoilla, jotka avautuvat passiivisesti paitsi 50 mbar:n suuruisen paine-eron myös 

80 - 85 °C:n lämpötilan vaikutuksesta. Konvektiokalvojen murtuessa paineentasauskattoon 

avautuu 40 m2 suuruinen virtaustie. (Hupp 2012, 9.) 

 

Vedyn sekoitus ja paineentasaus -osajärjestelmä muodostuu murto- ja konvektiokalvojen 

lisäksi kahdeksasta sekoitusluukusta, joiden poikkipinta-ala on yhteensä 5,6 m2. Ne 

sijaitsevat IRWST-altaan ja annulaaritilan välillä suojarakennuksen tasolla -2,3 m. 

Sekoitusluukut avautuvat 1,2 barin absoluuttisesta paineesta tai vähintään 35 mbar:n ja 

enintään 65 mbar:n paine-erosta. Paine mitataan paineentasauskaton korkeudelta ja paine-

ero paineentasauskaton yli. Murtokalvojen avautumisen jälkeen paine-erot tasaantuvat 

suojarakennuksessa ja sekoitusluukkujen avautuminen onkin varmistettu absoluuttiseen 

paineen mittauksella. Suojarakennuksen alaosissa ei voida taata yhtä korkeita 

onnettomuustilanteen lämpötiloja kuin paineentasauskaton korkeudella, joten 

konvektiokalvot eivät sovellu suojarakennuksen tasolle -2,3 m. (Hupp 2012, 9.) 
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Sekoitusluukkujen avautumismekanismin toimilaitteessa sovelletaan turvallisen 

vikaantumisen periaatetta. Sekoitusluukkua suljettaessa jousi puristetaan kokoon. 

Solenoidijarru pitää sekoitusluukun kiinni. Jos sähkön syöttö solenoidijarrulle katkeaa, niin 

jousi palauttaa luukun avoimeen, turvalliseen asentoon. (De La Llave Romero 2015, 14.)  

 

Palavien kaasujen hallintajärjestelmä käsittää vedyn sekoitus ja paineentasaus -

osajärjestelmän lisäksi vedynpoisto-osajärjestelmän eli 47 passiivista autokatalyyttistä 

rekombinaattoria (PAR), jotka on asennettu suojarakennuksen käytön aikana 

luoksepäästäviin ja luoksepääsemättömiin tiloihin. Suunnitteluperusteonnettomuuksissa 

vetyä muodostuu primääriveden radiolyysissä verrattain hitaasti ja pieniä määriä. (De La 

Llave Romero 2015.) Vakavissa onnettomuuksissa polttoaineen suojakuoren zirkonium-

höyryreaktioissa vetyä muodostuu laskennallisesti jopa 1320 kg (Hupp 2012, 7-8). 

Vedynpoisto-osajärjestelmän tehtävänä on pitää suojarakennuksen kaasukehän 

keskimääräinen vetypitoisuus alle 10 til- %:ssa ja säilyttää suojarakennuksen eheys ja tiiviys 

vakavissa onnettomuuksissa ja LOCA-tilanteiden pitkän aikavälin jäähdytysvaiheessa. (De 

La Llave Romero 2015, 8.) 

 

Rekombinoitava vedyn, ilman ja höyryn kaasuseos virtaa sisään rekombinaattorin pohjasta, 

jolloin se kohtaa laitteen alaosaan asennetut pystysuorat katalyytillä päällystetyt levyt. 

Vedyn rekombinointi vedeksi on eksoterminen reaktio, joten katalyyttilevyjen lomitse 

virtaava kaasuseos lämpenee ja sen tiheys rekombinaattorin sisäänmenossa pienenee. 

Tiheysero saa aikaan kaasuseoksen luonnonkiertovirtauksen rekombinaattorin 

virtauskanavassa. (De La Llave Romero 2015, 11.) 

 

2.6 Jäähdytteenmenetysonnettomuuksien fysikaalisia ilmiöitä  

Kiehutusvesi- ja painevesireaktorien jäähdytteenmenetysonnettomuuksien tapahtumat ovat 

samankaltaisia, tosin kiehutusvesireaktorien reaktoripainesäiliöissä vallitsee kylläinen tila, 

joten alijäähtyneen nesteen paineen putoamisen vaihetta ei tapahdu. Toimintapaine on myös 

alhaisempi kuin painevesireaktoreissa. Lisäksi kiehutusvesilaitoksissa on vain yksi 

kiertopiiri, jossa onnettomuus voi tapahtua. 
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Painevesireaktoreissa kemikaalien- ja tilavuudensäätöjärjestelmä CVCS (chemical and 

volume control system) pystyy kompensoimaan pienet vuodot. Suurista putkikatko-

onnettomuuksista kylmän haaran kaksipäinen katkos on vakavin reaktorisydämen kannalta. 

Paineakut syöttävät kylmään haaraan hätäjäähdytysvettä, josta osa karkaa vuodon kautta 

suojarakennukseen. Myös reaktoripainesäiliön alastulosta ylöspäin virtaava höyry rajoittaa 

hätäjäähdytysveden valumista sydämeen. Kuuman haaran kaksipäisessä katkossa taas 

reaktoripaineastian sisäiset rakenteet kokevat merkittävimmät ulospuhalluksen paineaallosta 

johtuvat rasitukset. (Libmann 1996, 75.) 

 

LOCA:sta voidaan erottaa neljä vaihetta: ulospuhallus (blowdown), uudelleentäyttyminen 

(refill), uudelleentulvitus (reflood) ja pitkän aikavälin jäähdytys (LTC, long term cooling). 

LOCAa voidaan arvioida paitsi reaktorisydämen jäähdytettävyyden niin myös 

suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kehittymisen kannalta. Tällöin vakavin 

putkikatkotapaus ja turvallisuusanalyysien konservatiiviset oletukset voivat hyvinkin olla 

erilaiset. 

 

2.6.1 Ulospuhallusvaiheen fysikaaliset ilmiöt 

LOCA alkaa ulospuhallusvaiheella, jossa vettä ja höyryä virtaa vuotokohdasta 

äänennopeudella. Vuotokohtaan syntyy siis kriittinen virtaus, jolloin ulkoisen paineen 

laskeminen ei vaikuta massavirtaan, se riippuu ainoastaan primääripiirin olosuhteista. 

Reaktorin paine putoaa normaalista toimintapaineesta sydämen yläosien ja höyrystimien 

kuuman alueen lämpötilasta riippuvaan kylläisen tilan paineeseen. Kaksipäinen katko 

synnyttää primääripiiriin kohdan, jossa virtausnopeus on nolla. Pysähtynyt kierto heikentää 

lämmönsiirtoa sydämestä jäähdytteeseen. (Libmann 1996, 77.) 

 

Ulospuhallusvaiheen alipaineaalto aiheuttaa merkittäviä mekaanisia rasituksia 

höyrystimeen, pääkiertopumppuun, painesäiliön seiniin, sydämen tukirakenteisiin ja 

säätösauvakoneistoihin. Paineen putoamisesta seuraa flashing-ilmiö eli kylläisen tilan 

saavuttaneen nesteen kiehuminen. Kiehuminen pysäyttää ketjureaktion sydämessä 

moderaattorin aukkokertoimen takaisinkytkennän avulla jopa ennen pikasulun vaikutusta. 

Paineen lasku hidastuu kun kiehuminen leviää primääripiirissä. Paineakut alkavat syöttää 
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vettä primääripiiriin, kun sen paine on laskenut paineakuissa vallitsevan paineen alapuolelle. 

(Libmann 1996, 77-79.) 

 

Alle sekunnin kuluttua kylmän haaran katkosta höyry ympäröi polttoaineen suojakuoren ja 

sydän joutuu lämmönsiirtokriisiin. Lämmönsiirtokerroin heikkenee sadanteen tai jopa 

tuhannenteen osaan alkutilanteesta. Polttoaineeseen varastoitunut lämpö johtuu suojakuoren 

pintaan, jonka lämpötila saavuttaa ensimmäisen maksiminsa. Reaktori jatkaa jälkitehon 

tuottamista ja adiabaattisen lämmityksen vaihe alkaa. Siinä lämpö siirtyy polttoaineesta 

johtumalla ja säteilemällä höyryyn ja suojakuoren lämpötila nousee edelleen. Jos 

suojakuoren lämpötila ylittää 850 °C, niin zirkonium-vesi-reaktiot alkavat tuottaa lisää 

lämpöä. Suunnitteluperusteonnettomuudessa suojakuoren lämpötila ei saa ylittää 1200 °C. 

Ulospuhallusvaihe päättyy, kun vuotokohdan ja suojarakennuksen välinen paine-ero on 

pienentynyt noin 2-4 barin suuruiseksi ja vuotovirtaus on ehtynyt vähäiseksi. Adiabaattisen 

lämmityksen vaihe voidaan myös lukea kuuluvaksi reaktoripainesäiliön 

uudelleentäyttymisvaiheeseen. (Libmann 1996, 79.) 

 

2.6.2 Uudelleentulvitusvaihe ja fysikaaliset ilmiöt 

Uudelleentäyttymisvaihe alkaa, kun veden pinta alkaa nousta reaktorissa. Matalapaineinen 

hätäjäähdytys syöttää vettä kylmään haaraan ja jatkaa reaktorin täyttämistä alatilasta 

sydämen alapinnan tasolle. Säteilylämmönsiirto on paljastuneen reaktorisydämen 

pääasiallinen jäähdytyskeino. (Libmann 1996, 79.) 

 

Uudelleentulvitusvaihe alkaa reaktorin vedenpinnan noustua sydämen alapinnan tasolle. 

Jotta sydämen uudelleentulvitus olisi mahdollista, täytyy reaktorin alastulotilan vesipatsaan 

paineen kompensoida sydämessä vallitseva vastapaine ja kylmän haaran katkon tapauksessa 

myös höyrystimen ja pääkiertopumpun vastapaine. Veden pinta nousee sydämessä, mutta 

polttoainesauvoja ympäröivä höyryfilmi rajoittaa lämmönsiirtoa. Suurella nopeudella 

kohoava höyryvirtaus voi kaapata mukaansa vesipisaroita, jotka lisäävät sydämen ylempien 

osien jäähtymistä. Ilmiö tunnetaan nimellä entrainment. (Libmann 1996, 80.) 
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Polttoainesauvojen suojakuoren uudelleenkastuminen (rewetting) ja jäähtyminen etenee 

sammutusrintaman (quench front, wetting front) muodossa alhaalta ylös, mahdollisesti myös 

ylhäältä alas. Suojakuoren lämpötila putoaa 1000 °C suuruusluokasta noin vallitsevaa 

painetta vastaavaan kylläiseen lämpötilaan. Aksiaalinen johtuminen suojakuoressa 

jäähdyttää polttoainesauvoja jo ennen sammutusrintaman saapumista. (Libmann 1996, 80.) 

 

Uudelleenkastumisen jälkeen matalapaineinen hätäjäähdytys huolehtii sydämen 

jälkilämmön poistosta. Pitkän aikavälin jäähdytyksessä vettä kierrätetään lattiakaivoista tai 

suojarakennuksen hätäjäähdytysvesialtaasta lämmönsiirtimien kautta sydämeen. 
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3 SUOJARAKENNUSKOODIT JA LASKENTAMENETELMÄT 

Dorsselaere et al. (2012, 625) jakaa onnettomuusanalyysikoodit kokonaiskoodeihin (integral 

codes), yksityiskohtaisiin koodeihin (detailed codes) ja tiettyyn ilmiöön erikoistuneisiin 

koodeihin (dedicated codes). Kokonaiskoodeilla, toiselta nimeltään lumped parameter -

koodeilla, voidaan simuloida ydinvoimalaitosta kokonaisuutena. Kokonaiskoodien tulee olla 

suhteellisen nopeasti laskevia, jotta niillä voitaisiin tutkia useita erilaisia tapauksia ja tehdä 

näihin liittyviä epävarmuustarkasteluja. Tämän vuoksi kokonaiskoodeissa sulautetaan 

yhteen suuria kokonaisuuksia tarkasteltavasta systeemistä ratkaisun paikkariippuvuuden 

kustannuksella. Maap, Melcor ja Astec ovat esimerkkejä fysikaalisia malleja ja korrelaatioita 

hyödyntävistä, lähinnä vakavien onnettomuuksien tarkasteluun tarkoitetuista 

kokonaiskoodeista.  

 

Yksityiskohtaisissa koodeissa hyödynnetään fysikaalisia malleja, jotka antavat parhaan 

arvion laitoksen käyttäytymisestä. Koko laitoksen kuvaamisen sijaan yksityiskohtaisilla 

koodeilla mallinnetaan laitoksen tietty osa, kuten suojarakennus Contain- ja Cocosys-

koodeilla tai jäähdytepiiri Athlet-CD-, Scdap/Relap5-, Relap/Scdapsim- ja Iacre/Cathare-

koodeilla. Näissä parhaan arvion koodeissa käytetään numeerisia menetelmiä ilmiöitä 

kuvaavien differentiaaliyhtälöiden ratkaisuun siinä missä kokonaiskoodit tukeutuvat 

enemmän kokeellisiin korrelaatioihin. Tosin yksityiskohtaisissa koodeissakin tarvitaan 

kokeellisia korrelaatioita täydentämään differentiaaliyhtälöitä sekä höyry- ja vesifaasin että 

virtauksen ja seinän välisien vuorovaikutuksien laskennassa. Numeeristen 

laskentamenetelmien laajempi hyödyntäminen, yksityiskohtaisempi noodijako ja lyhyempi 

aika-askel johtavat kokonaiskoodeja pidempään, jopa päivien tai viikkojen mittaiseen 

laskenta-aikaan. Yksityiskohtaisten koodien tavoitteena on tuottaa tarkempaa tietoa 

laitoksen käyttäytymisestä turvallisuussuunnittelua varten. Tarkempiin malleihin perustuvat 

tulokset ovat myös käyttökelpoisia kokonaiskoodien laskentakyvyn arvioinnissa ja 

koodivertailuissa. Yksityiskohtaisten koodien tulosten pohjalta voidaan myös kehittää 

kokonaiskoodeihin soveltuvia korrelaatioita. (Dorsselaere et al. 2012, 625-626.)  

 

Esimerkiksi GRS:n kehittämä saksalainen Cocosys-koodijärjestelmä sisältää sekä 

kokonaiskoodeja että yksityiskohtaisia koodeja. Cocosys-järjestelmä koostuu itsenäisesti 

ajettavista koodeista, jotka voidaan kytkeä aika-askeltasolla yhteen. Cocosys-koodilla 
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voidaan mallintaa suojarakennuksen termohydrauliset ilmiöt, vedyn palaminen ja aerosolien 

kulkeutuminen suunnitteluperusteonnettomuuksissa ja vakavissa onnettomuuksissa. 

(Allelein et al. 2008, 1.) 

3.1 Lumped parameter -koodit suojarakennuksen mallintamisessa 

Suojarakennuksen termohydrauliikan ja vetypitoisuuden mallinnukseen käytetään yleisesti 

lumped parameter -koodeja, joissa suojarakennus jaetaan kontrollitilavuuksiin eli noodeihin. 

Paine, lämpötila, kaasujen koostumus ja muut termohydrauliset muuttujat saavat kussakin 

kontrollitilavuudessa tietyllä ajanhetkellä vain yhdet arvot. Lämmön- ja aineensiirto 

suojarakennuksen kaasukehän ja rakenteiden, kuten seinien, putkistojen ja laitteiden, välillä 

mallinnetaan kontrollitilavuuksiin kytkettyjen lämpörakenteiden avulla. Kontrollitilavuudet 

kytketään virtausteillä suojarakennusmallin muodostavaksi verkostoksi. (Kljenak et al. 

2012, 208.) 

 

Lumped parameter -koodeissa massan ja energian säilymisyhtälöt kirjoitetaan jokaiselle 

kontrollitilavuudelle. Liikemääräyhtälö kirjoitetaan erikseen jokaiselle kaasuvirtaustielle 

yksiulotteisessa muodossa. Lumped parameter -lähestymistavassa kontrollitilavuuksien 

välisiä liikemäärävirtoja eli liikemäärän konvektiota ei huomioida. (OECD 1999, 118–119.)  

 

Yksiulotteisesta yksifaasivirtauksen liikemäärän yleisestä säilymisyhtälöstä 

 

iS
z

pA

z

wA

t

wA
=




+




+



 2
 (1) 

 

 missä  A on kaasuhaaran poikkipinta-ala   [m2] 

 ρ on kaasun tiheys   [kg/m3] 

 w on virtausnopeus  [m/s] 

 t on aika  [s] 

 z on paikka  [m] 

 p on paine  [Pa] 

 Si on liikemäärän lähdetermi  [kg/s2]   
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jätetään pois liikemäärän konvektiotermi, jolloin saadaan lumped parameter -

lähestymistavan mukainen liikemäärän säilymisyhtälö. 
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+



 
 (2) 

 

Lisäksi oletetaan, että kaikki kontrollitilavuuteen tulevat virtaukset sekoittuvat välittömästi 

ja täydellisesti, minkä vuoksi kontrollitilavuuden kaasukehä pysyy homogeenisenä. (Silde ja 

Ylijoki 2017, 9, 12.) 

 

3.2 Apros-suojarakennuskoodin kehitys ja validointi suuren 

kuivasuojarakennuksen mallintamisen kannalta 

Erilaiset termohydrauliikkakoodit on tarkoitettu suojarakennuksen, jäähdytepiirin tai koko 

laitoksen käyttäytymisen kuvaamiseen. Diplomityön yhteydessä tutustutaan esimerkiksi 

Cathare2-, Conpate4-, Cocosys- ja Maap-koodeilla tehtyihin Olkiluoto 3 -laitosyksikön 

suojarakennusanalyyseihin. Useiden koodien käyttö analyyseissä edellyttää luvanhaltijalta 

verrattain paljon osaamista, kokemusta, päivityksiä, tukea ja lisenssejä. 

 

Apros, The Advanced Process Simulation Environment on VTT:n ja Fortumin kehittämä 

koodi, jota käytetään erityisesti ydinvoimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten 

prosessien mallinnukseen ja simulointiin. Prosessien dynamiikan lisäksi Aproksella voidaan 

mallintaa myös sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Aproksen komponenttikirjastot 

mahdollistavat ydinvoimalaitosten termohydrauliikan ja neutronikinetiikan mallinnuksen 

lisäksi esimerkiksi selluteollisuuden, kaasuturbiinien, leijutuspolton, uusiutuvan energian ja 

polttokennojen prosessimallinnuksen. Ohjelmaa käytetään suunnittelussa, erilaisissa 

analyyseissä ja koulutussimulaattoreissa. (Silde ja Ylijoki 2017.)  

 

Apros-suojarakennuskoodi on kehittynyt nykyiseen muotoonsa pitkälti kansallisen 

ydinturvallisuustutkimusohjelman (SAFIR) myötä. Ensimmäinen merkittävä vaihe oli 

suojarakennuskoodin integroiminen osaksi primääripiirin termohydrauliikan laskentaa 
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SAFIR-tutkimusohjelman TIFANY-projektissa vuonna 2003. Suojarakennusanalyyseissä 

on perinteisesti käytetty reunaehtona primääripiirin ulospuhalluskäyriä. Suojarakennuksen 

vastapaine vaikuttaa kuitenkin primääripiirin laskentaan sen jälkeen kun reaktorin paine on 

laskenut niin alas, ettei purkausvirtaus ole enää kriittinen. Integroidun laskennan kyvylle oli 

kansainvälistä tarvetta, johon Apros-ohjelmalla pyrittiin vastaamaan. Suojarakennus- ja 

termohydrauliikkakoodin korrelaatioita tarkistettiin ja korjattiin, tavoitteena oli mahdollistaa 

Aproksen käyttäminen suunnitteluperuste-onnettomuusanalyyseissä. (Harti 2006, 146-147.) 

 

Suojarakennuskoodiin tehtiin useita parannuksia TIFANY-projektissa vuonna 2005. 

Lauhdefilmi voidaan nyt asettaa virtaamaan lämpörakenteen pinnalta toiselle ja se voi olla 

tarkemman aineen- ja lämmönsiirron laskennan ansiosta eri lämpötilassa kuin 

lämpörakenne. Booripitoisuus voidaan mallintaa sekä suojarakennusmallissa että 

primääripiirin termohydrauliikkamallissa ja mallien välisissä virtauksissa. 

Suojarakennuskoodiin lisättiin myös niin sanottu puhtaan höyryn malli. (Harti 2006, 149.) 

Sitä käytetään kaasukehän ja vesialtaan sekä kaasukehän ja lämpörakenteen välisen 

lämmönsiirron laskennassa jos höyryn mooliosuus suojarakennusnoodissa on suurempi kuin 

0,85 (Silde ja Ylijoki 2017, 122).  

 

Apros-suojarakennuskoodi validoitiin TIFANY-projektissa esimerkiksi ISP-47 MISTRA -

koetapausta vastaan. Laskentatulokset vastasivat lauhtumisen ja paineiden osalta hyvin 

mittauksia, tosin lumped parameter -mallinnuksen vuoksi paikallisten ilmiöiden, kuten 

kerrostumisen ja virtausnopeuksien laskenta oli Aprokselle haasteellista. (Harti 2006, 153.)  

 

Koodin kelpoisuudesta turvalisuusanalyysien laskentaan kertoo kuitenkin se, että Loviisan 

ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvan uusinnan yhteydessä vuonna 2006 tehdyt 

luvitusanalyysit on laskettu Aproksella (Harti 2006, 146). Nykyisestä tilanteesta 

mainittakoon, että automaatiouudistusprojektin turvallisuusanalyysipäivityksien myötä 

Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden FSAR-suojarakennusanalyyseissä tullaan siirtymään 

yksinomaan Apros-suojarakennuskoodin käyttöön. Aiemmin massa- ja energiapurkaus on 

laskettu Aproksella ja tulokset on annettu reunaehtona Cocosys-suojarakennuskoodille 

suojarakennuksen vasteen laskentaa varten. (Raiko 2017.) 
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Validoinnissa on hyödynnetty koetulosten lisäksi suojarakennuskoodien välistä vertailua. 

Apros-suojarakennuskoodi oli mukana SARNET2 (EU Severe Accident Research Network) 

-projektissa osana SAFIR2010- ja SAFIR2014-tutkimusohjelmia (Karppinen et al. 2011, 

211-212; Karppinen et al. 2015, 224-225). SARNET2-projektissa vertailtiin lumped 

parameter -suojarakennuskoodien kykyä laskea pienen vuodon onnettomuus 

yksinkertaisella laitosmittakaavan noodijaolla. Vertailuun osallistuttiin 11 koodilla 14 

organisaatiosta ja tuloksena saatiin 22 laskelmaa kustakin vertailun vaiheesta. Osallistujien 

tuli käyttää samaa Generic Containment -noodijakoa, joka perustuu Konvoi-tyyppisen 

PWR-laitoksen suojarakennuksen Cocosys-malliin. Tarkoituksena oli vähentää käyttäjistä 

riippuvia eroja, jotta koodien laskentamallien ominaispiirteet saataisiin esille. Vertailu oli 

kolmivaiheinen, ensimmäisenä testattiin ja arvioitiin suojarakennuskoodien 

termohydrauliikkamalleja onnettomuuden alkuvaiheessa. Laskentaa jatkettiin toisessa 

vaiheessa vedyn, hiilimonoksidin ja hiilidioksidin vapautumisen saakka ja lopulta 

viimeisessä vaiheessa testattiin koodien kykyä vedyn rekombinaation mallintamisessa. 

Vaiheet laskettiin ensin sokkona ja myöhemmin vertailutulosten kanssa, jolloin 

suojarakennusmalleja voitiin hioa ja tunnistaa koodien laskentamallien erot mallintajien 

erilaisista valinnoista aiheutuvista eroista. Koodivertailun ensimmäisessä vaiheessa 

huomattiin, että eri mallintajat saivat samalla koodilla toisistaan huomattavasti poikkeavia 

tuloksia, vaikka laskentatapaus oli määritelty tarkasti. (Kelm et al. 2014, 165-172.)  

 

Generic Containment -suojarakennuskoodivertailussa ei ollut käytettävissä mittaustuloksia, 

joten vertailukohta saatiin 22 laskelman keskiarvosta. Kaiken kaikkiaan Apros-

suojarakennuskoodin tulokset sijoittuivat hyvin laskelmien keskihajonnan sisään. 

(Karppinen et al. 2015, 224.) Suojarakennusmallin vesialtaan lämpötila ja aineensiirto 

vesialtaan pinnalla jäivät poikkeavasti keskihajonnan alapuolelle. Silde (2016, 79) ehdottaa 

syyksi sitä, että Aproksessa vesialtaan pinnalle lasketaan oma lämpötilansa toisin kuin 

muissa vertailuun osallistuneissa koodeissa. Vesialtaan pinnan energiatasetta käsitellään 

diplomityön luvussa 4.2.2. 

 

Lauhtumislämmönsiirron mallintamien lämpörakenteissa on keskeistä 

täyspainesuojarakennuksen LOCA-analyyseissä. Apros-suojarakennuskoodin lauhtumisen 

lämmön- ja aineensiirron mallinnusta validoitiin CONAN-lauhtumiskokeiden tuloksia 
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vastaan. CONAN-koelaitos on poikkipinnaltaan neliömäinen pystykanava, jonka yhtä seinää 

jäähdytetään vesivirtauksella ulkopuolelta käsin. Viidessä lauhtumiskokeessa kanavan 

yläpäähän johdettiin vesihöyryn ja ilman seosta erilaisilla virtausnopeuden, suhteellisen 

kosteuden, lämpötilan ja höyrypitoisuuden arvoilla. Koelaitoksesta rakennettiin 10 

suojarakennusnoodin Apros-malli, jolla laskettuja tuloksia vertailtiin lauhtumiskokeista 

saatuja mittaustuloksia vastaan. Paras vastaavuus saatiin paikalliseen Nusseltin lukuun 

perustuvalla pakotetun konvektion korrelaatiolla. (Silde 2016, 39.) 

 

Apros-suojarakennuskoodi on validoitu 43 koetapausta ja seitsemää validoiduilla koodeilla 

laskettua tapausta vastaan. Validoinnissa on käytetty sekä erillisilmiökokeiden (separate 

effect test) että kokonaiskokeiden (integral effect test) tuloksia. Tiettyjen kokeiden ja 

mallinnettujen transienttien tuloksia on hyödynnetty myös koodiin tehtyjen muutosten 

arvioinnissa uusia koodiversioita kehitettäessä. Apros-suojarakennuskoodin validoinnissa 

on keskitytty suunnitteluperusteonnettomuuksien termohydraulisiin ilmiöihin suomalaisten 

ydinvoimalaitoksien suojarakennuksissa, koodin kaikkia malleja ei ole voitu validoida 

perusteellisesti resurssien ja vertailutulosten puutteen vuoksi. Esimerkiksi veden ja 

lämpörakenteen välistä lämmönsiirtomallia ei ole validoitu ja lisävalidointia suositellaan 

vakavien onnettomuuksien mallinnuksen osalta rekombinaattoreille ja vedyn 

leimahdusmalleille. (Silde 2016, 10-11, 123-124.) 
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4 SUOJARAKENNUKSEN MALLINNTAMINEN APROKSELLA 

Suojarakennusmallin nooditus on perinteisesti rakennettu fyysisten huonetilojen mukaisesti, 

jolloin suojarakennuksen huoneelle voidaan osoittaa mallista vastaava noodi. Paikallisten 

lämpötila- ja koostumuserojen tai kiertopiirien kuvaamista varten myös suojarakennuksen 

fyysisesti yhtenäinen tila voidaan tarvittaessa jakaa useaan laskentanoodiin. Sylinterin 

muotoisen seinän ja kuvun rajoittama suojarakennusgeometria jaetaan tavallisesti kolmeen 

rinnakkaiseen noodipinoon, joiden päälle sijoitetaan pinot yhdistävä noodi. Tällainen 

nooditus mahdollistaa kiertopiirien kehittymisen mallintamisen myös suojarakennuksen 

avoimissa tiloissa. (Tills et al. 2009, 63.) Yhtenäisen tilan jakaminen useisiin noodeihin on 

myös Silden ja Ylijoen (2017, 12) mukaan nouseva trendi lumped parameter -

suojarakennusmallinnuksessa. Diplomityössä suojarakennuksen nooditus rakennetaan 

perinteisen tavan mukaisesti suurten yhtenäisten tilojen raameihin, mikä on perusteltua 

mallin käyttökohteita ja työn laajuutta silmällä pitäen. 

 

4.1 Apros-suojarakennuskoodin laskentamenetelmistä 

Tässä luvussa perehdytään erityisesti niihin ilmiöihin ja Aproksen laskentamenetelmiin, 

jotka ovat keskeisiä suuren painevesilaitoksen kuivasuojarakennuksen mallintamisessa ja 

onnettomuuskäyttäytymisessä. Lämmön- ja aineensiirto lämpörakenteissa, faasien 

erottuminen putkirikkokohdassa ja sumupisaroiden käyttäytyminen ovat tällaisia ilmiöitä. 

Aproksen lämmönsiirtokorrelaatioita vertaillaan FSAR-suojarakennusanalyyseissä 

käytettyihin Conpate-suojarakennuskoodin korrelaatioihin. Apros-suojarakennusmallin 

laskentamenetelmiä käsitellään VTT:n raportin Nuclear power plant containment model of 

Apros 5.15: description of code models (Silde ja Ylijoki 2017) perusteella. 

 

4.1.1  Faasien erottuminen vuotokohdassa ja sumupisarat 

Primääripiirin korkeammasta paineesta suojarakennuksen kaasukehän matalampaan 

paineeseen purkautuva alijäähtynyt vesi jakautuu kuohahdusilmiössä höyry- ja vesifaasin. 

Onnettomuusanalyyseissä suojarakennusmalli voidaan kytkeä laitoksen 

termohydrauliikkamalliin, jolloin Apros laskee faasien erottumisen vuotoventtiilissä. 
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Vuotovirtauksen massavirta ja entalpia voidaan vaihtoehtoisesti määritellä reunaehdoksi 

blowdown-moduuliin. Vuotokohdan massataseyhtälön 

   

vlvuoto mmm  +=  (3) 

 

           missä  ṁvuoto on vuotokohdan kokonaismassavirta  [kg/s] 

 ṁl on veden massavirta   [kg/s] 

 ṁv on höyryn massavirta   [kg/s] 

 

ja energiataseyhtälön  

 

''' vlvuotovuoto hmhmhm  +=  (4) 

 

           missä  hvuoto on vuotokohdan ominaisentalpia  [kJ/kg] 

 h' on kylläisen veden entalpia   [kJ/kg] 

 h'' on kylläisen höyryn entalpia  [kJ/kg] 

 

avulla ratkaistaan höyryn massaosuus x faasien erottumisen jälkeen.  

 

vuoto '

'' '

h h
x

h h

−
=

−
  (5) 

 

Kylläisen veden ja höyryn entalpiat lasketaan suojarakennuksen kokonaispaineessa. 

Vuotokohdassa erottunut höyryfaasi siirtyy suojarakennusnoodin kaasutilavuuteen. 

Pisaraosuuden määrittämä osuus vuotokohdassa erottuneesta vedestä muodostaa 

suojarakennusnoodin kaasukehään sumupisaroita, loppuosa vedestä valuu vesialtaaseen. 

Aproksessa pisaraosuuden oletusarvo on 0,2. Sen vaikutusta laskelmiin tulisi kuitenkin 

tutkia herkkyystarkasteluilla. Faasien erottumisen lisäksi ulkoinen lähde ja vesihöyryn 

lauhtuminen voivat tuoda suojarakennusnoodin pisarafaasiin vettä. Sumupisaroiden 

haihtuminen, kulkeutuminen virtauksen mukana pois suojarakennusnoodista ja 

laskeutuminen vesialtaaseen pienentävät suojarakennusnoodin pisarafaasin massaa. 
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Hindsin (1998, 43, 55) mukaan aerosolipartikkeleiden, tässä tapauksessa sumupisaroiden 

laskeutumisnopeus voidaan ratkaista merkitsemällä Newtonin vastusvoimalain mukainen 

sumupisaraan kohdistuva vastusvoima ja gravitaatiovoima yhtä suuriksi.  

 

3
2 2

D g t p

4

8 3 8

d
C d u g


  =   (6) 

 

           missä  CD on vastuskerroin    [-] 

 ρg on noodin kaasuseoksen tiheys   [kg/m3] 

 d on pisaran halkaisija   [m] 

 ut on pisaran laskeutumisen terminaalinopeus [m/s] 

 ρp on sumupisaran tiheys   [kg/m3] 

 g on maan vetovoiman kiihtyvyys   [m/s2] 

 

Sumupisaroiden laskeutumisnopeuden yhtälöksi saadaan 
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Vastuskerroin määritellään Reynoldsin lukuun perustuvien korrelaatioiden avulla. 

Reynoldsin luvun laskemiseksi tarvitaan sumupisaroiden laskeutumisnopeus, joten yhtälö 8 

ratkaistaan Aproksessa iteratiivisesti. 

 

Sumupisarat voivat liikkua suojarakennusnoodien välisissä kaasuhaaroissa kahdella tavalla, 

kaasuvirtauksen mukana kulkeutumalla tai laskeutumalla kaasuhaaraa pitkin alempaan 

noodiin. Ylemmästä noodista alempaan noodiin laskeutuvien sumupisaroiden massa 

määräytyy kaasuhaaran poikkipinnan ja ylemmän suojarakennusnoodin pohjan pinta-alan 

suhteen avulla. Kaasuvirtauksen mukana kulkeutuvien sumupisaroiden massavirta lasketaan 

puolestaan sumupisaroiden massaosuuden avulla yhtälöstä 

 

p

p g

g p

m
m fm

m m
=

+
 (8) 
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           missä ṁp on sumupisaroiden massavirta   [kg/s] 

  f on käyttäjän määrittämä kerroin   [-] 

 ṁg on kaasuseoksen massavirta kaasuhaarassa [kg/s] 

 mp on pisaroiden massa noodissa   [kg] 

 mg on kaasuseoksen kokonaismassa noodissa [kg] 

4.1.2 Lämpörakenteet 

Suojarakennusnoodin kaasukehän ja lämpörakenteen välinen lämmön- ja aineensiirto 

voidaan mallintaa Aproksessa Uchida-korrelaatiolla tai yhdistetyllä lämmön- ja 

aineensiirron laskennalla. Käyttäjä voi myös määrätä vakion lämpövuon tai 

lämmönsiirtokertoimen arvon. 

 

Lämmönsiirtokerroin määräytyy Uchida-korrelaatiossa suojarakennusnoodin 

lauhtumattomien kaasujen ja höyryn massasuhteen perusteella. Vesihöyry voi lauhtua 

lämpörakenteen pinnalle vain, jos lämpörakenteen pintalämpötila alittaa höyryn osapainetta 

vastaavan kylläisen lämpötilan. Lämpörakenteeseen siirtyvä lämpövuo lasketaan tässä 

tapauksessa yhtälöstä 

 

w'' ( ' )q y T T= −   (9) 

 

           missä  q'' on lämpörakenteeseen absorboituva lämpövuo [W/m2] 

  y on käyttäjän määräämä kerroin   [-]  

 α on lämmönsiirtokerroin   [W/(m2K)] 

 T ' on kylläinen lämpötila höyryn osapaineessa [K] 

 Tw on lämpörakenteen pintalämpötila  [K] 

 

Jos lämpörakenteen pintalämpötila on suurempi kuin höyryn osapainetta vastaava kylläinen 

lämpötila, niin lämmönsiirtokertoimelle käytetään vakioarvoa ja lämpörakenteeseen siirtyvä 

lämpövuo lasketaan yhtälöstä   

 

2

g w'' 11,0W/m K ( )q T T=  −   (10) 
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           missä  Tg on noodin kaasukehän lämpötila [K] 

 

NRC:n raportin NUREG-0588 (Szukiewicz, 1981, 34) mukaan suojarakennuksen 

olosuhteiden kelpoistuslaskennassa tulisi olettaa konservatiivisesti, että 92 % 

suojarakennuksen rakenteiden absorboimasta lämmöstä on peräisin höyryn lauhtumisesta ja 

loput 8 % käytetään kaasukehän tulistuksen poistoon. Lauhtumisen massavirta voidaan 

laskea, kun määritellään, että osuus X lämpörakenteeseen siirtyvästä lämpövirrasta käytetään 

höyryn lauhduttamiseen. 

   

( )lauhde v 'Xq m h h= −  (11) 

 

           missä  q on lämpörakenteeseen absorboima lämpövirta   [W] 

  ṁlauhde on lauhtumisen massavirta    [kg/s] 

  hv on höyryn ominaisentalpia noodin kaasukehässä [J/kg] 

 

FSAR-analyyseissä käytetään Tagami-korrelaatiota putkikatkon alkuvaiheen voimakkaan 

turbulenttisen virtauksen lämmönsiirron laskentaan. Lauhtumislämmönsiirtokertoimen arvo 

kasvaa parabolisesti ja saavuttaa maksimiarvonsa ulospuhallusvaiheen lopussa.  

 

max

max

t

t
 =  (12) 

 

           missä αmax on lämmönsiirtokertoimen maksimiarvo  [W/(m2K)] 

  t on aika     [s] 

 tmax on hetki, jolloin maksimipaine saavutetaan  [s] 

 

Lämmönsiirtokerroin pienenee eksponentiaalisesti huippuarvostaan kohti höyryn ja ilman 

massasuhteesta riippuvaa Uchida-korrelaation mukaista arvoa.  

 

max0,05( )

stat max stat( )
t t

e    − −
= + −   (13) 
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           missä  αstat on tasapainotilan lämmönsiirtokerroin  [W/(m2K)] 

 

Tasapainotilassa lämpörakenteen pinnan höyryfilmi on täysin kehittynyt ja lämpörakenteen 

pinnalle on muodostunut lämmönsiirtoa heikentävä ilmakerros. (Accarion 2005, 22.) 

 

Lauhtuminen ja konvektio lämpörakenteiden pinnoilla lasketaan Aproksessa 

oletusarvoisesti lämmönsiirtokorrelaatioiden ja massan diffuusioteorian avulla. 

Lämpörakenteeseen siirtyvä kokonaislämpövuo on konvektion lämpövuon ja latentin 

lämpövuon summa. 

   

tot g w lauhde'' ( ) '' ( '' ')q T T m h h= − + −   (14) 

 

           missä  αtot on kokonaislämmönsiirtokerroin   [W/m2K] 

 ṁ''lauhde on lauhtumisen massavuo    [kg/(m2s)] 

 

Apros laskee lämpörakenteen pinnalle lauhtuneen vesifilmin ja noodin kaasukehän välisen 

rajapinnan lämpötilan iteratiivisesti. Kylläisen höyryn entalpia yhtälössä 14 lasketaan tässä 

rajapinnan lämpötilassa. Jos lämpörakenteen pinnalla ei ole vesifilmiä, niin kylläisen höyryn 

entalpia lasketaan noodin kaasukehän sisältämän vesihöyryn osapaineessa. 

 

Kokonaislämmönsiirtokertoimessa huomioidaan lauhdefilmin ja konvektion vaikutus. 

 

konvektiofilmitot

111


+=  (15) 

 

Lauhdefilmin lämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöstä 

 




k
=filmi

 (16) 

 

           missä  k on lauhdefilmin lämmönjohtavuus [W/(mK)] 

 δ on lauhdefilmin paksuus  [m] 
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Aproksessa lauhdefilmin massavirta lasketaan laminaarin filmilauhtumisen oletuksilla 

Incroperan et al. (2011, 677) mukaisesti 

 

3

l l v
filmi

l

( )

3

g L
m

   



−
=   (17) 

 

           missä  µl on lauhdefilmin dynaaminen viskositeetti [kg/(ms)] 

  ρl on lauhdefilmin tiheys   [kg/m3] 

  ρv on höyryn tiheys   [kg/m3] 

  L on lämpörakenteen leveys   [m]  

 

Pakotetun konvektion lämmönsiirtokerroin lasketaan joko keskimääräisen tai paikallisen 

Nusseltin luvun avulla. Keskimääräinen Nusseltin luku sopii avoimia ja suuria tilavuuksia 

mallintaviin noodeihin, joissa konvektiivinen lämmönsiirto voidaan kuvata levyn yli 

puhaltavana ulkoisena virtauksena. Sen sijaan kapeassa kanavassa, joka jaetaan useaan 

päällekkäiseen noodiin, on perusteltua käyttää paikalliseen Nusseltin lukuun perustuvaa 

lämmönsiirtokorrelaatiota. Koska lämmönsiirtokerroin kasvaa karakteristisen mitan 

pienentyessä, suositellaan karakteristiseksi mitaksi kanavan koko pituutta, jotta vältyttäisiin 

lämmönsiirtokertoimien yliarvioinnilta. (Silde ja Ylijoki 2017, 48.) Paikalliseen Nusseltin 

lukuun perustuvan lämmönsiirtokorrelaation validointia käsiteltiin luvussa 3.2.  

 

Tässä työssä mallinnettavien noodien tilavuudet ovat niin suuria, että on perusteltua käyttää 

Aproksen oletusarvoista, keskimääräiseen Nusseltin lukuun perustuvaa korrelaatiota 

(Incropera et al. 444). 

 

4/5 1/3Nu = 0,037Re Pr   (18) 

 

 missä  Re on Reynoldsin luku [-] 

 Pr on Prandtlin luku [-] 
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Konvektion lämmönsiirtokerroin lasketaan Nusseltin luvun, lämmönjohtavuuden ja 

karakteristisen mitan avulla. Karakteristinen mitta määritellään pystysuuntaisen 

lämpörakenteen korkeutena ja vaakasuuntaisen lämpörakenteen pinta-alan neliöjuurena. 

 

Nuk

L
 =   (19) 

 

Aineominaisuudet määritetään lauhdefilmin rajapinnan ja noodin kaasukehän 

keskimääräisessä lämpötilassa. Reynoldsin luku lasketaan yhtälöstä 

 

Re
wL


=   (20) 

 

 missä w on konvektiivinen nopeus [m/s] 

 L on levyn karakteristinen mitta [m] 

 

Keskimääräinen kaasuvirtauksen tilavuusvirta noodissa saadaan sisään tulevien ja ulos 

lähtevien tilavuusvirtojen keskiarvona. Konvektiivinen nopeus lasketaan yhtälöstä  

 

hyd

V
w

A
=   (21) 

 

 missä  V̇ave on kaasujen keskimääräinen tilavuusvirta noodissa [m3/s] 

 Ahyd on noodin hydraulinen ala    [m2] 

 

Lämpörakenteille voidaan asettaa konvektiivisen nopeuden laskemisessa tarvittava 

hydraulinen pinta-ala tai se voidaan jättää Aproksen laskettavaksi. Hydraulinen pinta-ala 

lasketaan yhtälöstä 

 

2/3

hyd noodiA V=   (22) 

 

 missä  Vnoodi on noodin vapaa tilavuus   [m3] 
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Schmidtin luku lasketaan kaasuseoksen lämmönjohtavuuden, diffuusiokertoimen ja veden 

moolimassan avulla. Aineominaisuudet lasketaan noodin kaasutilavuuden ja 

lämpörakenteen pinnan keskimääräisessä lämpötilassa. 

 

mix

mix vesi

Sc = 
k

D M
  (23) 

 

 missä  Dmix on vesihöyryn diffusiviteetti    [kmol/(ms)] 

  Mvesi on veden moolimassa    [kg/kmol] 

  

Suojarakennusnoodin lauhtumattomien kaasujen seoksen diffuusiokerroin lasketaan 

Blanckin lain avulla.  

 




=

i i

i

i

i

D

x

x

D  mix,1
 (24) 

 

 missä  Di on kaasuseoksen komponentin i diffuusiokerroin  [m2/s] 

  xi on kaasuseoksen komponentin i mooliosuus  [-] 

 

Vesihöyryn diffusiviteetti lasketaan puolestaan yhtälöstä  

 

mix,1 tot

mix,2

u g

D p
D

R T
=   (25) 

 

 missä  Ru on universaali kaasuvakio [kg/(molK)] 

 Tg on kaasun lämpötila [K] 

 

Sherwoodin luku voidaan nyt laskea Reynoldsin ja Schmidtin luvuista. 

 

1/35/4 ScRe037,0Sh =  (26) 
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Aineensiirtokerroin lasketaan Sherwoodin luvun, seoksen diffuusiokertoimen ja 

lämpörakenteen karakteristisen mitan avulla. 

 

L

D
k mix

g

Sh
=  (27) 

  

Lauhdefilmin ja noodin kaasukehän rajapinta mallinnetaan puoliläpäisevänä pintana, joka 

sallii vesihöyryn diffuusion mutta ei läpäise lauhtumattomia kaasuja. Lauhtumisen tai 

höyrystymisen massavuo lasketaan aineensiirtokertoimen, veden moolimassan ja 

lauhtumattomien kaasujen osapaineiden avulla. 

 

g,noodi

lauhde g vesi

g,w

'' ln
p

m k M
p

 
=   

 

  (28) 

 

 missä  kg on aineensiirtokerroin [kmol/(m2s)] 

  pg,noodi on lauhtumattomien kaasujen osapaine noodissa  [Pa] 

 pg,w on lauhtumattomien kaasujen osapaine rakenteen pinnalla [Pa] 

 

4.1.3 Vesialtaat 

Aproksessa suojarakennusnoodin vesialtaan pinnan ja suojarakennuksen sisäisen 

ruiskutuksen pisaroiden pinnan energiataseet ja lämmön- ja aineensiirtomallit ovat 

samanlaiset. Suojarakennusnoodin kaasukehän ja vesialtaan välisen lämmönsiirron laskenta 

perustuu altaan pintakerroksen energiataseeseen, jota havainnollistetaan kuvassa 4.1. 

Kylläisen veden ja johtumisen lämpövuot siirtyvät vesialtaasta pintakerrokseen. Konvektion 

ja kylläisen höyryn entalpiavuot siirtyvät vesialtaan pinnasta noodin kaasukehään. 

 

vesi m s vesi konvektio s g'' ' ( ) '' '' ( ) 0m h G T T m h T T+ − − − − =   (30) 

 

 missä G on johtumisen lämmönsiirtokerroin  [W/(m2K)] 

 αkonvektio on konvektiokerroin altaan pinnalla [W/(m2K)] 
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 Tm on altaan veden lämpötila   [K] 

 Ts on altaan pinnan lämpötila   [K] 

 Tg on noodin kaasukehän lämpötila   [K] 

 

Kuva 4.1. Vesialtaan ja suojarakennusnoodin välinen lämmön- ja aineensiirto. Altaan pinnalle voidaan 

kirjoittaa energiatase. (Silde ja Ylijoki 2017, 114.) 

 

Vesialtaan sisäisen johtumisen lämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöstä  

 

k
G

jL
=   (31) 

 

 missä  j on johtuvuuskerroksen paksuuden kerroin [-] 

 L on altaan syvyys   [m] 

 

Johtuvuuskerroksen paksuuden kerroin määrittää sen osan altaan syvyydestä, joka on 

mukana johtumislämmönsiirron laskennassa. Vesialtaiden pintakerroksen aineen- ja 

lämmönsiirron laskenta etenee aineen- ja lämmönsiirron analogian avulla, aivan kuten 

lämpörakenteidenkin tapauksessa. Lauhtumisen tai höyrystymisen massavuo lasketaan 
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yhtälöstä 28. Lauhtumattomien kaasujen osapaineiden ero noodin kaasutilavuuden ja 

vesialtaan pinnan välillä aiheuttaa vesihöyryn diffuusion. Aineensiirtokerroin lasketaan 

yhtälöstä 27. Vesihöyryn diffuusiokerroin lasketaan yhtälöstä 25 ja lauhtumattomien 

kaasujen diffuusiokerroin yhtälöstä 24. 

 

Konvektion lämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöstä 19 Nusseltin luvun, 

lämmönjohtavuuden ja karakteristisen mitan avulla. Apros laskee karakteristisen mitan 

ottamalla neliöjuuren vesialtaan pinta-alasta. Nusseltin luvun korrelaatioissa esiintyy 

Reynoldsin luku, joka lasketaan yhtälöstä 20. Konvektiivinen nopeus lasketaan yhtälöstä 21. 

Käyttäjä voi määrätä konvektiivisen nopeuden laskennassa tarvittavan vesialtaan pinnan 

hydraulisen alan tai vaihtoehtoisesti Apros laskee sen yhtälöstä 22. 

 

Sherwoodin luku ja Nusseltin luku lasketaan korrelaatioista, jotka valitaan Reynoldsin luvun 

perusteella pakotetulle konvektiolle ja Rayleighin luvun perusteella vapaalle konvektiolle. 

Rayleighin luku määritellään Grashofin luvun ja Prandtlin lukujen tulona. Incroperan et al. 

(2011, 599) mukaan Grashofin luku voidaan laskea yhtälöstä  

 

( )

2

3

s

21

Gr
s

gave

s

g
LTTg







−










−

=  (32) 

 

 missä  ρg on noodin kaasukehän tiheys     [kg/m3] 

  ρs on kaasun tiheys vesialtaan pinnalla    [kg/m3]

  ρave on keskimääräinen tiheys pinnan ja kaasukehän välillä [kg/m3] 

 

Vesialtaan keskimääräinen lämpötila lasketaan vesialtaan pinnan energiataseen avulla. 

Vesialtaan veden sisäenergian muutos saadaan altaan pintaan siirtyvän entalpiavirran avulla 

muotoon 

 

allas vesi m s vesi vesi( '' ' ( ) '' )dU A m h G T T m pv dt= − − − +   (33) 

 

 missä  Aallas on vesialtaan pinta-ala   [m2] 
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 vvesi on veden ominaistilavuus   [m3/kg] 

 

Toisaalta vesialtaan veden sisäenergian muutos saadaan nykyisen ja edellisen aika-askeleen 

sisäenergioiden erotuksena. 

  

allas v m

t tdU m c T U Q−= − −   (34) 

 

 missä  mallas on altaan veden massa nykyisellä aika-askeleella  [kg] 

 cv on veden ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa  [J/kgK] 

 ΔQ on altaaseen ulkoisesta lähteestä siirtyvä energia  [J] 

 

Yhdistämällä yhtälöt 33 ja 34 saadaan altaan veden keskimääräiseksi lämpötilaksi 

  

( )( )allas vesi vesi s

m

vesi v allas

'' 't tU A m h pv GT t Q
T

m c GA t

− + − − +  +
=

+ 
  (35) 

 

Kun altaan keskimääräinen lämpötila on laskettu, niin sen pintalämpötila voidaan ratkaista 

iteratiivisesti yhtälöstä 30. 

 

4.2 Suojarakennuksen geometrian ja kaasukehän mallintaminen 

Olkiluoto 3 -laitosyksikön suojarakennuksen Apros-malli rakennetaan kahdeksan 

suojarakennusnoodin pohjalta. Noodit mallintavat suojarakennuksen suuria yhtenäisiä 

tilavuuksia, joita ovat reaktorin huoltotason ylle aukeava kupoli, annulaaritila, höyrystin- ja 

pääkiertopumppuhuoneet, paineistimen ja paineistimen ulospuhallussäiliön tila, 

reaktoriallas, reaktorikuilu, hätäjäähdytysvesiallas ja sydänsulan leviämisalue. 

Suojarakennusnoodeihin kytketään vesialtaat ja noodien tilavuudet määritellään korkeuden 

funktiona taulukkomuodossa. Suojarakennuksen tiloihin kertyvän veden pinnankorkeus ja 

virtaus noodista toiseen voidaan arvioida mallilla. Hätäjäähdytysvesialtaan pinnankorkeus 

onnettomuustilanteissa vaikuttaa hätäjäähdytysvesipumppujen NPSH-lukuun (Net Positive 

Suction Head), joten hätäjäähdytysvesialtaan tilavuus määritellään tarkasti korkeuden 

funktiona dokumentin IRWST water levels in case of accident (Lenogue 2007, 7) 
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mukaisesti. Suojarakennusmallin noodien, virtausteiden ja lämpörakenteiden 

geometriatiedot perustuvat Olkiluoto 3 -laitosyksikön MAAP-mallin kuvaukseen (Gandrille 

2008) ja suojarakennuksen layout-piirroksiin. Suojarakennusmallin Apros-diagrammi 

esitetään kuvassa 4.2. 

 

Suojarakennusnoodit liitetään toisiinsa kaasu- ja vesivirtausteillä, jotka mallintavat 

suojarakennuksen tilojen välisiä aukkoja ja ovia. Vesivirtaustiet mallinnetaan 

suojarakennusnoodien välisten alimpien kaasuvirtausteiden rinnalle. Kaasun ja veden 

virtaus samassa aukossa on mahdollistettu rinnakkaisilla kaasu- ja vesivirtaushaaroilla, 

joihin on asetettu sama korkeusasema, virtausala ja aukon vertikaalinen korkeus. Pystysuoria 

virtausteitä mallintavissa kaasu- ja vesihaaroissa vertikaalisena korkeutena käytetään 

suojarakennusmallin manuaalin (Silde ja Ylijoki 2016, 33) mukaisesti 10 % aukon 

halkaisijasta. Ovet on mallinnettu kaasuhaarojen murtolevymallilla, joten ne avautuvat 

pysyvästi, jos kaasuhaaran yli vaikuttava paine-ero ylittää määrätyn arvon. Kaikki vesihaarat 

lukuun ottamatta sekoituluukkuja mallintavaa vesihaaraa pysyvät jatkuvasti avoimina.  

 

Höyrystintornien paineentasauskaton murtokalvot ja konvektiokalvot mallinnetaan 

kumpikin omalla murtolevy-tyyppisellä kaasuhaarallaan. Murtokalvoja mallintava 

kaasuhaara asetetaan avautumaan tilanteessa, jossa sen yli vaikuttaa kynnysarvoa suurempi 

paine-ero. Konvektiokalvoja mallintava kaasuhaara asetetaan puolestaan avautumaan, jos 

joko kaasuhaaran yli vaikuttava paine-ero tai kaasun lämpötila höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodissa ylittää kynnysarvon. Pienen vuodon onnettomuudessa 

murtokalvoista avautuisi vain yksi tai muutamia, joskin syntynyt virtausala olisi riittävä 

paine-eron tasoittamiseksi (De La Llave Romero 2015, 20). Avautumiskynnyksen ylityttyä 

kaasuhaaran koko virtausala on käytössä, murto- ja konvektiokalvojen osittaista avautumista 

ei mallinneta. 

 

Sekoitusluukut mallinnetaan kaasu- ja vesihaaralla, jotka kytketään rinnakkain 

annulaaritilanoodin ja hätäjäähdytysvesiallasnoodin välille. Haarojen virtausalaa ohjataan 

kupolinoodin ja höyrystin- ja pumpputilanoodin paineen mittauksen perusteella. Jos noodien 

absoluuttinen paine tai paine-ero ylittää raja-arvomoduuleihin määritetyn rajan, niin 

kytkinmoduuli kytkee avoimia sekoitusluukkuja vastaavan pinta-alan kaasu- ja 
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vesivirtaushaaraan. Kiikku-moduulin ansiosta virtaushaarat pysyvät avoimena noodien 

paineista riippumatta. Suojarakennuksen paineenmittaus kytketään myös laitosmallin 

automaatioon. Laitosmalliin lisätään reaktoripikasulkusignaali suojarakennuksen 

ylipaineesta MAX1p ja pääkiertopumppujen pysäytyssignaali suojarakennuksen 

absoluuttisesta paineesta MAX2p (Rudelin 2017, 19).  

 

Suojarakennuksen seinät ja lattiat ovat merkittäviä lämpönieluja, jotka mallinnetaan 

Aproksen lämpörakennemoduuleilla. Suojarakennusnoodeihin kytketään yhteensä 37 

lämpörakennemoduulia: 27 pystysuuntaista lämpörakennetta ja 10 vaakasuuntaista 

lämpörakennetta. Suojarakennuksen väliseiniä mallintavat pystysuuntaiset lämpörakenteet 

kytketään kahden suojarakennusnoodin väliin tai molemmilta puolilta samaan 

suojarakennusnoodiin. Suojarakennuksen ulkoseiniä mallintavien lämpörakenteiden 

sisäpuoli kytketään vastaavaan suojarakennusnoodiin ja ulkopuoli jätetään kytkemättä. 

Apros-laskennassa lämpörakenteen kytkemättömällä puolella ei siirry lämpöä. 

Lämpöeristykselle vaihtoehtoinen reunaehto olisi vakio ympäristön lämpötila, joka 

voitaisiin mallintaa simuloinnista poistetulla suojarakennusnoodilla. 

 

Vaakasuuntaiset lämpörakenteet mallintavat suojarakennusnoodin kattoa tai lattiaa. Apros-

mallissa suojarakennusnoodin lattiaksi määritetyn lämpörakenteen vastapuoli mallintaa 

toiselle puolelle kytketyn noodin kattoa. Suojarakennusmallin kaikkiin 

suojarakennusnoodeihin on kytketty vesialtaat, joten lattiaa mallintava puoli 

lämpörakenteesta on veden peitossa, jos suojarakennusnoodiin on kertynyt vettä. Kaikissa 

lämpörakenteissa käytetään yksidimensionaalisen lämmönjohtumisen mallia. Lauhdefilmin 

virtaus lämpörakenteiden pinnoilta suojarakennusnoodin vesialtaaseen mallinnetaan 

erityisellä HSX_DRAIN_WATER_MODULE-kytkennällä. Lämpörakenteen sisäpinnalle 

lauhtunut vesifilmi virtaa lämpörakenteen sisäpuolisen noodin vesialtaaseen ja 

lämpörakenteen ulkopinnalle lauhtunut vesifilmi laskee ulkopuolisen noodin vesialtaaseen.  

 

Suojarakennuksen lämpörakenteiden materiaaliksi valitaan Aproksen materiaalikirjaston 

betoni. Suojarakennuksen kupolin, annulaaritilan ja IRWST-altaan teräslinerin 

materiaaliominaisuudet mallinnetaan materiaalikirjaston hiiliteräsmoduulilla. 

Lämpörakenteiden noodijako suunnitellaan suojarakennusmallin manuaalissa (Silde ja 
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Ylijoki 2016, 57) esitetyllä tavalla. Suojarakennuksen kaasukehän vastaiset 

lämpörakenteiden kerrokset nooditetaan tiheästi siinä missä lämpörakenteiden keskiosien 

paksu betonikerros mallinnetaan harvalla noodituksella. Kokonaislämpöteho 

suojarakennusnoodeista lämpörakenteisiin summataan reunaehtomoduuleissa. Aproksen 

reunaehtointegraattorilla kokonaislämpötehosta integroidaan lämpöenergia. 

 

Suojarakennusmallin validointitapaukset ovat suunnitteluperusteonnettomuuksia, joissa 

suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä ei ole toiminnassa (Jarrin 2010, 10). 

Suojarakennuksen ruiskutus tulee mallintaa vakavissa onnettomuuksissa ja 

suunnitteluperusteonnettomuuksien laajennuksissa, kuten esimerkiksi pienen vuodon 

onnettomuudessa ilman matalapaineista hätäjäähdytystä. Vakavissa onnettomuuksissa 

suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä on käynnistettävä manuaalisesti viimeistään 12 

tuntia onnettomuuden alkamisen jälkeen suojarakennuksen paineen ja lämpötilan 

hallitsemiseksi. (Wawzeszyk 2017, 29, 24.) Nyt laadittu malli mahdollistaa ruiskutuksen 

lisäämisen. 
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Kuva 4.2. Suojarakennusmallin noodit, vesialtaat, virtaustiet ja automaatio. Lämpörakenteita ei esitetä 

selkeyden vuoksi. Suojarakennusnoodit: 1: kupoli, 2; annulaaritila, 3: pääkiertopumppu- ja höyrystintila, 4: 

paineistin- ja ulospuhallussäiliötila, 5: reaktoriallas, 6: reaktorikuilu, 7: IRWST, 8: sydänsulan leviämisalue. 

Suojarakennusmalli kytketään IRWST-altaasta laitosmallin hätäjäähdytysjärjestelmän neljään 

osajärjestelmään. Virtausteiden nuolet kuvaavat kaasu- ja vesivirtauksien positiivisen suunnan. 
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5 SUOJARAKENNUSMALLIN VALIDOINTIANALYYSIT 

APROKSELLA 

Diplomityössä kehitetty suojarakennusmalli validoidaan kolmella putkikatkoanalyysillä, 

jotka ovat primääripiirin kuuman haaran kaksipäinen giljotiinikatko (double-ended large 

break loss of coolant accident, 2A-LOCA), päähöyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko 

(double-ended guillotine break of the main steam line, 2A-SLB) ja paineistimen yhdyslinjan 

katko (surge line break). Kuuman haaran 2A-LOCA:n ja höyrylinjan katkon tuloksia 

vertaillaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön lopullisessa turvallisuusselosteessa (Final safety 

analysis report, FSAR) esitettyihin suojarakennusanalyyseihin. Paineistimen yhdyslinjan 

katko lasketaan sokkoanalyysinä ilman vertailutuloksia, tapausta ei ole käsitelty FSAR-

aineistossa suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kannalta. Suojarakennusmallin 

validoinnin lisäksi tavoitteena on selvittää Apros-mallin soveltuvuutta 

turvallisuusanalyysien laskentaan. FSAR-analyysit pyritäänkin toistamaan Aproksella 

mahdollisimman tarkasti, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia ja mallien mahdolliset 

kehityskohteet ja ominaispiirteet saataisiin selville. 

 

Analysoitavat tapaukset, primääripiirin putkikatkot ja höyrylinjan katko, ovat 

suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kannalta ydinenergia-asetuksen (161/1988) 1.1 § 

19. kohdan mukaisia luokan 2 oletettuja onnettomuuksia (DBC4). YVL-ohjeen B.6 luvun 

3.7 kohdan 334 mukaan onnettomuustilanteiden kuormat eivät saa vahingoittaa 

suojarakennuksen laitteita onnettomuustilanteiden hallintaa estävällä tavalla. Olkiluoto 3 -

laitosyksikön suojarakennuksen sähkö- ja automaatiokomponenteille on määritelty paineen 

ja lämpötilan kelpoistuskäyrät (RCC-E K1), joista saadaan hyväksymiskriteerit Apros-

suojarakennusanalyyseille. 

5.1 Suojarakennusmallin alkutila ja kytkentä laitosmalliin 

LOCA-tapauksien FSAR-analyyseissä primääripiiriä mallintavan Cathare2-koodin ja 

suojarakennusta mallintavan Conpate4-koodin laskennat on kytketty toisiinsa. Cathare2-

koodi välittää vuotokohdan massavirran, entalpian ja hätäjäähdytysvirtauksen Conpate4-

koodille jokaisella aika-askeleella. Conpate4-koodi laskee puolestaan suojarakennuksen 

vastapaineen ja hätäjäähdytysvirtauksen lämpötilan ja välittää ne Cathare2-koodille. 

Höyrylinjan katkon FSAR-analyysissä suojarakennukseen purkautuvan virtauksen 
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massavirta ja entalpia lasketaan Manta-koodilla ilman kytkentää suojarakennuskoodiin. 

(Accarion 2005, 30.) 

 

Apros-analyyseissä laitosmallin hätäjäähdytysosajärjestelmien imulinjat kytketään 

suojarakennusmallin IRWST-noodiin. Matalapaineisessa hätäjäähdytyksessä IRWST-altaan 

vettä pumpataan LHSI/RHR-lämmönvaihtimien kautta primääripiiriin. Hätäjäähdytysveden 

lämpö siirretään LHSI/RHR-lämmönvaihtimista välijäähdytyspiirin kautta 

dieselvarmennettuun merivesijärjestelmään ja lopulta mereen (Draperi 2017, 79). FSAR-

analyyseissä lämmönsiirtoketjun ominaisuudet on valittu hätäjäähdytysveden lämpötilan 

kannalta konservatiivisesti (Rudelin 2016,14). Apros-laitosmallissa lämmönsiirtoketjusta on 

mallinnettu ainoastaan LHSI/RHR-lämmönvaihtimet, joten lämmönsiirtoketjun oletuksia ei 

voida tarkastella Apros-analyyseissä.  

 

FSAR-analyyseissä suojarakennuksen rakenteet on mallinnettu passiivisina lämpönieluina, 

joiden massa on minimoitu ja aineominaisuudet valittu niin, että laskelmat johtavat 

suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kannalta konservatiivisiin lopputuloksiin. 

Lämpörakenteiden teräslinerin ja betonin väliin on lisäksi oletettu 3 mm:n ilmarako, jonka 

tarkoituksena on minimoida suojarakennuksen kaasukehän ja lämpörakenteiden välinen 

lämmönsiirto. (Accarion 2005, 29.) Apros-analyyseissä ilmarakoa ei oteta huomioon ja 

suojarakennuksen lämpörakenteiden aineominaisuudet, lämpökapasiteetti ja 

lämmönsiirtokerroin, lasketaan Aproksen materiaalikirjaston valmiiden materiaalien avulla. 

Taulukossa 5.1. vertaillaan suojarakennusmallien alkutiloja. Apros-suojarakennusmalli 

valmistellaan analyysejä varten liitteen 1 SCL-koodilla.  
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Taulukko 5.1. Suojarakennusmallien yhteinen alkutila kaikille laskentatapauksille. FSAR-

suojarakennusanalyysien konservatiiviset oletukset on huomioitu mahdollisimman tarkasti Apros-

suojarakennusmallissa. 

Suojarakennuksen parametri FSAR APROS 

Suojarakennuksen vapaa tilavuus [m3] 78000 (min) 78000 

IRWST:n veden tilavuus [m3] 1450 (min) 1462 (42 °C) 

IRWST:n booripitoisuus [ppm] - 1105 

Suojarakennuksen paine [bar] 1,1 (max) 1,1 

Suojarakennuksen kaasukehän lämpötila [°C] 42 (max) 42 

IRWST:n veden lämpötila [°C] 42 (max) 42 

Suhteellinen kosteus [%] 20 (min) 20 

Luoksepäästävien tilojen lämpörakenteet [°C] 30 42 

Luoksepääsemättömien tilojen lämpörakenteet [°C] 42 42 

IRWST:n seinä [°C] 35 42 

 

5.2 Kuuman haaran 2A-LOCA 

Vuodon koko ja sijainti vaikuttavat suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kehittymiseen 

putkikatkotilanteissa. Kuuman haaran 2A-LOCA nousee lyhyellä, minuuttien 

suuruusluokan aikavälillä tarkasteltuna suojarakennuksen paineen ja lämpötilan kannalta 

rajoittavimmaksi tapaukseksi. Ulospuhallusvaihe ja suojarakennuksen paineen ja lämpötilan 

kasvu ovat kuuman haaran 2A-LOCA:ssa nopeampia kuin muissa mahdollisissa 2A-LOCA-

tapauksissa. Kylmän haaran 2A-LOCA tulee puolestaan rajoittaviksi keskipitkällä, tuntien 

suuruusluokan aikavälillä tarkasteltuna. (Attal 2016, 8-10.) 

5.2.1 Alkutila 

Kaikki diplomityön analyysit lasketaan Aproksen versiolla 6.07. LOCA-tapausten Apros-

analyyseissä käytetään laitosmallin versiota OL3 Plant Model ol3_20170821. Mallin 

alkutilaan tehdään FSAR-analyysin edellyttämiä muutoksia. Laitosmallin parametrien 

nimellisarvoja, FSAR-analyysin alkuarvoja ja Apros-laskennassa käytettyjä alkuarvoja 

vertaillaan taulukossa 5.2. 

 

Paineistimen paineen ja pinnankorkeuden alkuarvoissa otetaan huomioon laitoksen 

parametrien stationääritilan maksimivirheet. Apros-mallissa laitoksen automaatio säätää 

primääripiirin painetta paineistimen ruiskutusventtiilien asennon ja paineistimen 
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lämmittimien tehon avulla. Paineen alkuarvo asetetaan RCS Pressure Control -diagrammin 

PID-säätimen asetusarvoksi. Paineistimen pinnakorkeutta säädetään puolestaan 

primääripiirin ja tilavuuden- ja boorinsäätöjärjestelmän (CVCS, chemical and volume 

control system) välisen uloslaskuventtiilin asennon avulla. Pinnankorkeuden alkuarvo 

asetetaan RCS Pressure OAF and Control Setpoints 2 -diagrammin MAN setpoint -signaalin 

arvoksi. 

 

Apros-laitosmalli ajetaan 102 % teholle muuttamalla generaattorikuormaa laitosmallin NPR 

Speed and Load Control -diagrammin load setpoint -moduulissa. Apros-laitosmallin 

validointiraportin (Viljakainen 2017, 3) mukaan 102 % tehon saavuttamiseksi 

korkeapaineturbiinin ensimmäistä vyöhykettä mallintavan moduulin nimellisenä 

ominaistilavuutena tulee tällöin käyttää arvoa 0,0275 m3/kg. 

 

LOCA-analyyseissä reaktorin jälkitehon epävarmuudet otetaan huomioon lisäämällä 

jälkitehon laskennassa käytetyn Origen-S-koodin tuloksiin kaksi standardipoikkeamaa (2σ), 

mikä vastaa 115 % jälkitehoa puolen tunnin sisällä pikasulusta. (Rudelin 2017, 8.) 

Oletuksella pyritään siihen, että todellinen jälkiteho jäisi suurella todennäköisyydellä 

analyyseissä käytettyä pienemmäksi. Reaktorin jälkiteho lasketaan Apros-laitosmallissa 

ANSI/ANS-5.1-1979-standardin mukaisesti. Aproksessa jälkitehon epävarmuudet pyritään 

huomioimaan asettamalla reaktorin jälkitehotasoksi niin ikään 115 %. 

 

Taulukko 5.2. Laitosmallin alkutila LOCA-analyyseissä. 

Laitosmallin parametri 
Nimellisarvo ja 

maksimivirhe 
FSAR Apros 

Reaktorin nimellisteho (tehoajolla) [MW] 4300 4500 4300 

Suhteellinen reaktoriteho [%] 100 ± 2 102  102,6 

Primääripiirin paine [bar] 155 ± 2,5 157,5 157,5 

Paineistimen pinnankorkeus [m] 6,18 ± 0,66 7,44 6,84 

Keskimääräinen pääkiertovirtaus piiriä kohti [kg/s] 5784 - 5848 

Jäähdytteen keskimääräinen lämpötila [°C] 312,1 ± 2,5 - 312,1 

Höyryn paine [bar] 78 - 78,6 

Syöttöveden lämpötila [°C] 230,2 232 231,5 

 

Apros-laitosmallin turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien raja-arvoihin tehdään FSAR-

analyysin vaatimia muutoksia. Taulukossa 5.3 esitetään tarkasteltavien järjestelmien raja-
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arvoja ja vertaillaan niitä FSAR- ja Apros-analyysien arvoihin. Reaktoripikasulku- ja 

hätäjäähdytyssignaalien raja-arvojen muutokset tehdään laitosmallin Reactor trip on 

pressurizer pressure or level -diagrammissa. Päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmän 

asetuspaine korotetaan taulukon 5.3 mukaiseen arvoon säätöventtiilien 

automaatiodiagrammeissa MSRCV1-4. 

 

Turvallisuustoimintojen viiveet summautuvat signaalin viiveestä ja laitteen viiveestä kuten 

pumpun käynnistysajasta tai venttiilin avautumisajasta. Esimerkiksi korkeapaineisten 

hätäjäähdytyspumppujen viive muodostuu hätäjäähdytyssignaalin viiveestä 0,9 s, 

dieselgeneraattorin käynnistymisajasta 25 s ja pumpun käynnistymisajasta 5 s (Rudelin 

2017, 25). Apros-laitosmallissa dieselgeneraattorin käynnistymisaika ja signaalin viive 

mallinnetaan binary_delay-moduulilla ja pumpun käynnistymisaika asetetaan pumppua 

mallintavan basic_pump-moduulin pu11_coast_down_time-atribuutiksi. 

 

Pääkiertopumppujen pysäytyssignaali laukeaa hätäjäähdytyssignaalista jos vähintään 

kolmen pääkiertopumpun yli vaikuttava paine-ero on alle 80 %:a nimellisarvostaan (Rudelin 

2017, 18). FSAR-analyyseissä pääkiertopumppujen pysäytystä viivästetään taulukossa 5.3 

esitetyllä raja-arvon virheellä ja painesignaalin viiveellä. Rudelinin (2016, 34) mukaan 

kuuman haaran 2A-LOCA -tapauksessa pääkiertopumppujen pysäytyssignaalia ei oteta 

huomioon, joten Apros-laitosmallin Reactor coolant pump trip -diagrammin lv_checker-

moduulit poistetaan simuloinnista. Paineistimen yhdyslinjan katko -tapauksessa lv_checker-

moduulien raja-arvot muutetaan taulukon 5.3 mukaisiksi. 
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Taulukko 5.3. Turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien rajat LOCA-tapauksille. Viiveet summautuvat 

signaalin ja laitteen toiminnan viiveistä. 

Järjestelmä tai toiminto 
Raja-arvo ja 

epävarmuus 

FSAR ja 

Apros 

Reaktoripikasulku paineistimen paineesta MIN2p 

− asetusarvo [bar] 

− viive [s] 

 

135 ± 5 

0,9 

 
130 

0,9 
Pääkiertopumppujen pysäytys 

− vähintään kolmen pumpun paine-erosta [%] 

− viive [s] 

80 ± 6 

0,9 

74 

0,9 

Hätäsyöttövesijärjestelmä 

− käynnistyminen höyrystimen pinnasta MIN2p WR [m] 

− viive [s] 

− massavirta osajärjestelmää kohti [kg/s] 

− lämpötila [°C] 

7,85 ± 0,92 

1,5 + 56 

18,9 / 29,2 

10 / 50 

 

6,91 

57,5 

29,2 

50 

Hätäjäähdytysjärjestelmä 

− käynnistyminen paineistimen paineesta MIN3p [bar] 

− viive, MHSI [s] 

− viive, LHSI [s] 

− massavirta [kg/s] 

− lämpötila [°C] 

115 ± 5 

0,9 + 30 

0,9 + 36 

pprimääri 

IRWST 

 

110 

30,9 

36,9 

pprimääri 

IRWST 

Päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmän asetuspaine [bar] 95,5 ± 1,5 97 

Osittainen jäähdytys, viive [s] 0,9 + 1,8 2,7 

 

FSAR-analyysissä oletetaan, että kahta laitoksen dieselgeneraattoria ei voida käynnistää 

onnettomuuden aikana yksittäisvian ja ennakkohuollon vuoksi. Tämän seurauksena 

menetetään kahden hätäjäähdytysosajärjestelmän korkeapaineiset ja matalapaineiset 

hätäjäähdytyspumput ja kaksi hätäsyöttövesipumppua. Pumppujen device_control_cont-

moduulit poistetaan simuloinnista. FSAR-analyyseissä päähöyrylinjojen ohituslinjat eivät 

ole käytettävissä onnettomuuden aikaiseen paineensäätöön, joten myös dumppausventtiilien 

device_control_cont-moduulit poistetaan simuloinnista. 

 

Primääripiirin kuuman haaran katkeaminen mallinnetaan JEC20PO020-point-moduuliin, 

johon kytketään kaksi valve-moduulia. Ensimmäinen venttiili mallintaa höyrystimen 

suunnasta purkautuvaa virtausta ja toinen virtausta reaktorin suunnasta. Kriittinen virtaus 

tarkistetaan valve-moduuleissa ja Moodyn yhtälön purkauskertoimena käytetään Aproksen 

oletusarvoa 0,75. Vuotovirtaus suunnataan suojarakennusmallin höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodiin. 

 

Kuuman haaran 2A-LOCA -tapaus simuloidaan liitteen 2 SCL-tiedostolla. Maksimiaika-

askel pienennetään oletusarvosta 0,2 sekuntia arvoon 0,01 sekuntia. Liian pitkä aika-askel 
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voi johtaa iterointien maksimimäärän ylittymiseen ja laskentaa hidastaviin taka-askeleisiin. 

Mallia simuloidaan viisi sekuntia stationääritilassa ennen vuotoventtiilien avaamista. FSAR-

analyyseissä oletetaan, että syöttövettä ei ole käytettävissä reaktoripikasulun jälkeen. Apros-

laitosmallissa syöttövesipumppujen vikaantuminen mallinnetaan pu11_malfunction-

atribuutin avulla välittömästi vuodon alkaessa. Simulointia jatketaan 1800 sekuntia. 

5.2.2 Tulokset 

Taulukossa 5.4 vertaillaan FSAR- ja Apros-analyysien tapahtumia molemmissa LOCA -

analyyseissä. Signaaleja tutkittaessa on huomattava, että Apros-analyyseissä putkikatkot 

tapahtuvat 5 sekunnin kohdalla, FSAR-analyyseissä kuuman haaran 2A-LOCA tapahtuu heti 

laskennan alkaessa. Kuuman haaran 2A-LOCA:n Apros- ja FSAR-analyysien tapahtumat 

vastaavat hyvin toisiaan paineakkujen purkautumisen, hätäjäähdytyssignaalin laukeamisen 

ja hätäjäähdytyspumppujen käynnistymisen osalta. Reaktoripikasulkusignaali laukeaa 

analyyseissä eri syistä. FSAR-analyysissä reaktoripikasulun laukaisee paineistimen paineen 

MIN2p-raja, siinä missä Apros-analyysissä reaktoripikasulku laukeaa pääkiertovirtauksen 

MIN2p-rajasta 6,1 sekuntia FSAR-analyysiä aikaisemmin. 

 

Taulukko 5.4. LOCA -analyysien tapahtumien vertailu. Ensimmäinen reaktoripikasulun laukaiseva signaali 

on tummennettu. 

Tapahtuma 

FSAR, 

2A-LOCA 

[s] 

Apros,  

2A-LOCA 

[s] 

Apros, 

sokkolasku 

[s] 

Laskenta alkaa 

Putkikatko  

Sekoitusluukut auki suojarakennuksessa 

0,0 

0,0 

- 

0,0 

5,0 

5,3 

0,0 

5,0 

8,2 

Paineistimen paine MIN2p  

Matala pääkiertovirtaus MIN2p 

Kuuman haaran paine MIN1p 

5,2 

- 

- 

11,9 

5,8 

- 

11,5 

18,6 

6,6 

Reaktoripikasulkusignaali 6,1 5,8 6,6 

Turbiinipikasulkusignaali 

Pääsyöttövesilinjojen täyden kuorman eristyssignaali 

8,5 

8,5 

8 

5,8 

8,8 

6,6 

Paineistimen paine MIN3p -signaali 

Hätäjäähdytys ja osittainen jäähdytys -signaalit 

8,9 

8,9 

15,9 

15,9 

14,3 

14,3 

Pääkiertopumppujen pysäytyssignaali - - 32,6 

Paineakkujen purkautuminen alkaa 16,8 24,1 134,5 

Keskipaineinen hätäjäähdytys alkaa 39,8 42.6 61,65 

Matalapaineinen hätäjäähdytys alkaa 45,8 50,7 181,6 

Laskenta päättyy 1000,0 1005,0 1005,0 
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LOCA:n ulospuhallusvaihe alkaa putkikatkon jälkeen, jolloin primääripiirin paine romahtaa 

liitekuvan 2 mukaisesti suojarakennuksen paineen tasolle. Suojarakennusmallin 

pääkiertopumppu- ja höyrystintilanoodin paineella on kuvan 5.1 mukaan paikallinen 

maksimi heti putkikatkon jälkeen. Paineen kasvu vuotovirtausnoodissa taittuu, kun 

suojarakennusmallin sekoitusluukut, murto- ja konvektiokalvot sekä murtolevyillä 

mallinnetut oviaukot avautuvat. 

 

Primääripiirin vesi on alkutilassa alijäähtynyttä, joten paineen romahtaminen aiheuttaa vesi- 

ja höyryfaasin erottumisen vuotokohdassa. Kuvan 5.4 mukaan höyryfaasi häviää 

vuotovirtauksesta lähes kokonaan ulospuhallusvaiheen lopussa. Vuotovirtauksen vesifaasin 

entalpiat kuvissa 5.4 ja 5.5 vastaavat kylläisen veden entalpiaa suojarakennuksen paineessa. 

Höyryvirtauksen entalpian piikit kuvassa 5.4 merkitsevät höyryvirtauksen tulistumista. 

Höyrystimen sekundääripuolella vallitsee korkeampi paine ja lämpötila kuin 

primääripiirissä, joten höyry voi tulistua virratessaan höyrystimen läpi kohti putkikatkosta. 

FSAR-analyysissä höyryvirtaus pysyy tulistuneena laskennan loppuun saakka. Noin 30 

sekunnin kohdalla vuotovirtaus on pienentynyt merkittävästi ja primääripiirin ja 

suojarakennuksen välinen paine-ero on tasoittunut. Suojarakennuksen painehuippu 

saavutetaan ulospuhallusvaiheen päätteeksi. 

 

Painesäiliön uudelleentäyttymisvaihe käynnistyy analyyseissä ennen ulospuhallusvaiheen 

loppua, noin 25 sekunnin kohdalla, kun primääripiirin paine on laskenut paineakkujen 

paineen tasolle.  Neljän hätäjäähdytysosajärjestelmän paineakut purkautuvat primääripiirin 

kylmiin haaroihin ja primääripiirin veden massa kääntyy liitekuvan 1 mukaan kasvuun. 

Primääripiirin massa ja vuotovirtaus saavuttavat paikalliset maksiminsa paineakkujen 

purkautumisen jälkeen. Edettäessä kohti laskennan loppua vuotokohdan virtaus lähestyy 

hätäjäähdytyksen virtausta ja primääripiirin vesi-inventaari vakiintuu.  

 

Sydämen uudelleenkastumisvaiheessa keskipaineinen ja matalapaineinen hätäjäähdytys 

alkavat syöttää hätäjäähdytysvettä kylmiin haaroihin. Sydämen uudelleenkastuminen ja 

painesäiliön uudelleen täyttyminen tapahtuvat kuuman haaran 2A-LOCA:ssa huomattavasti 

nopeammin verrattuna kylmän haaran katkoon, jossa suojarakennuksen vastapaine vaikuttaa 

olennaisesti uudelleentulvituksen nopeuteen (Attal 2016, 17). 
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Kuva 5.1. Pääkiertopumppu- ja höyrystintilanoodin paineiden ja suojarakennusanalyysien 

hyväksymiskriteerinä käytettävän RCC-E K1 -kelpoistuskäyrän vertailu 2A-LOCA -analyyseissä. Kaikki 

analyysitulosten paineet ovat absoluuttisia paineita. 

 

FSAR-analyysissä suojarakennuksen lämpörakenteiden ja kaasukehän välinen 

lämmönsiirtokerroin lasketaan Tagami- ja Uchida-korrelaatioilla. Suuren vuodon 

onnettomuuksissa ulospuhallusvaiheen lämmönsiirtokertoimen maksimiarvo lasketaan 

Tagami-korrelaatiolla. Lämmönsiirtokerroin interpoloidaan parabolisesti onnettomuuden 

alkuhetken ja suojarakennuksen painehuipun väliselle ajalle yhtälön 12 mukaisesti. 

Ulospuhallusvaiheen jälkeen lämmönsiirtokerroin pienenee eksponentiaalisesti kohti 

Uchida-korrelaation mukaista arvoa (yhtälö 13). Höyrylinjan katkossa suojarakennuksen 

lämpörakenteiden ja kaasukehän välinen lämmönsiirtokerroin lasketaan koko 

onnettomuuden ajan Uchida-korrelaatiolla. (Accarion 2005, 33.) NRC:n raportin 

NUREG0588 (1979, B-1 - B-2.) mukaan Tagami- ja Uchida -korrelaatioita tulisi käyttää 

suojarakennuksen olosuhteiden laskentaan LOCA-tapauksissa ja höyrylinjan katkoissa. 
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Kuuman haaran 2A-LOCA -tapauksen Apros-analyysissä suojarakennuksen kaasukehän ja 

lämpörakenteiden välinen lämmönsiirto lasketaan vertailun vuoksi myös Uchida-

korrelaatiolla. Kuvan 5.2 lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioiden tulosten mukaan kupoli-, 

annulaaritila-, pääkiertopumppu- ja höyrystintila- sekä IRWST-noodin kaasutilavuuden 

lämpötilakäyrät lähestyvät toisiaan ulospuhallusvaiheen lämpötilahuipun jälkeen. Sen sijaan 

kuvasta 5.3 nähdään, että Uchida-korrelaatiolla lasketut suojarakennusnoodien 

lämpötilakäyrät hajaantuvat eikä selkeää lämpötilakäyttäytymistä voida havaita. Kuvan 5.1 

mukaan Uchida-korrelaatiolla saadaan ennalta oletetusti korkeampi suojarakennuksen 

painehuippu kuin lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioilla. 

 

 

Kuva 5.2. Suojarakennusnoodien lämpötilojen ja kelpoistuskäyrän vertailu 2A-LOCA -analyysissä. 

Lämpötilat on laskettu Aproksen lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioilla. 
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Kuva 5.3. Suojarakennusnoodien lämpötilojen ja kelpoistuskäyrän vertailu kuuman haaran 2A-LOCA-

analyysissä. Lämpötilat on laskettu Aproksen Uchida-korrelaatiolla. Tuloksista on vaikea hahmottaa 

suojarakennusnoodien välisiä virtauksia ja lämpötilakerrostumista. 
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Kuva 5.4. Höyrystimen puoleisen vuotovirtauksen veden ja höyryn entalpiat 2A-LOCA-analyyseissä. 

Catharen ja Aproksen höyrystimien puolelta purkautuvat entalpiat poikkeavat toisistaan pidemmällä 

aikavälillä tarkasteltuna noin 300 kJ/kg, jolloin vuotovirtauksen höyryn massavirta on kuitenkin ehtynyt 

mitättömän pieneksi. Laskentatulosten erolla ei ole siten merkittävää vaikutusta suojarakennukseen 

purkautuvaan entalpiavirtaan. 
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Kuva 5.5. Reaktorin puoleisen vuotovirtauksen veden ja höyryn entalpiat 2A-LOCA-analyyseissä. 

 

Kuva 5.6. Vuotovirtauksen veden ja höyryn massavirrat 2A-LOCA-analyyseissä. 
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Kuvissa 5.7–5.10 kootaan laskentatapauksien tulokset suojarakennusmallin 

lämpörakenteisiin absorboituneesta lämpöenergiasta ja IRWST-altaan pinnankorkeudesta, 

lämpötilasta ja booripitoisuudesta. Kuuman haaran 2A-LOCA:ssa ja paineistimen 

yhdyslinjan katkossa lämpörakenteisiin absorboituu lähes yhtä paljon lämpöenergiaa 

pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Kuuman haaran 2A-LOCA:ssa purkausmassavirta on 

huomattavasti suurempi kuin paineistimen yhdyslinjan katkossa, mikä nähdään nopeampana 

vasteena paitsi lämpörakenteisiin absorboituneessa lämpöenergiassa, myös IRWST-altaan 

pinnankorkeudessa, veden lämpötilassa ja booripitoisuudessa. 

 

IRWST-altaan veden lämpötilan erilaista käyttäytymistä FSAR- ja Apros-analyysien välillä 

voidaan selittää Conpate- ja Apros-suojarakennusmallien eroilla. Ulospuhalluksessa 

erottunut vesifaasi ja lämpörakenteiden pinnalle muodostunut lauhdefilmi siirretään 

Conpate-yksitilavuussuojarakennusmallissa suoraan IRWST-allasta mallintavaan 

vesialtaaseen. Apros-suojarakennusmallissa lauhdetta ja ulospuhallusvettä voi kertyä 

suojarakennusnoodien vesialtaisiin, joten Apros-analyysissä IRWST-allas täyttyy ja lämpiää 

hitaammin kuin FSAR-analyysissä. 

 

Vesi- ja höyryfaasi erottuvat vuotokohdassa suojarakennusnoodin paineen perusteella. 

Primääriveden boorihappo siirtyy vesifaasin mukana suojarakennusnoodin vesialtaaseen. 

Onnettomuuksien alkuvaiheessa suojarakennusnoodien vesialtaiden booripitoisuus rikastuu 

höyryn erottumisen vuoksi. LOCA-tapauksien edetessä noodien vesialtaisiin valuu 

booritonta lauhdetta lämpörakenteiden pinnoilta, höyryfaasin osuus vuotovirtauksesta 

pienenee ja IRWST-altaan boorihappopitoisuuden kasvu taittuu. 
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Kuva 5.7. Lämpörakenteisiin absorboitunut lämpöenergia Apros- ja FSAR-analyyseissä. 

 

Kuva 5.8. IRWST-altaan pinnankorkeus Apros-analyyseissä. 
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Kuva 5.9. IRWST-altaan veden lämpötila Apros- ja FSAR-analyyseissä. 

 

Kuva 5.10. IRWST-altaan booripitoisuus Apros-analyyseissä. 
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Kuvissa 5.11 ja 5.12 esitetään suojarakennuksen paineentasausjärjestelmien massavirrat 

LOCA-analyyseissä. Kuuman haaran 2A-LOCA:ssa höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodin ja annulaaritilanoodin välille kehittyy paine-ero, joka ylittää 0,5 

barin avautumiskynnyksen murtolevy-tyyppisillä kaasuhaaroilla mallinnetuissa ovissa. 

Annulaaritilanoodin ja höyrystin- ja pääkiertopumpputilanoodin välisen yhteyden ansiosta 

kaasuvirtaus voi kiertää suojarakennusmallissa reittiä höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodi - konvektio- ja murtokalvot - kupolinoodi - annulaaritilanoodi - 

höyrystin- ja pääkiertopumpputilanoodi. Suojarakennusmallin noodijako ja 

virtaustiesijoittelu mahdollistavat erilaisten sulkeutuvien kiertopiirien syntymisen (kuva 

4.2). Kaasun virtaus sekoitusluukkujen kautta IRWST-altaaseen pysyy suhteellisen pienenä 

verrattuna konvektio- ja murtokalvojen kautta kiertävään virtaukseen. Laskennan aikaisen 

tarkastelun perusteella suurin osa suojarakennusmallin kaasuvirtauksesta kiertää edellä 

kuvattua kolmen suojarakennusnoodin välistä reittiä. 

 

Suojarakennusmallin virtaukset käyttäytyvät eri tavalla eri LOCA-analyyseissä. 

Paineistimen yhdyslinjan katkossa vuotovirtaus purkautuu paineistin- ja 

ulospuhallussäiliötilanoodiin, joka liittyy kuudella paine-erokynnyksestä aukeavalla 

virtaustiellä annulaaritilanoodiin ja yhdellä avoimella virtaustiellä höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodiin. Paineistin- ja ulospuhallussäiliötilanoodi ja höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodi paineistuvat onnettomuuden alussa nopeammin kuin kupolinoodi 

ja annulaaritilanoodi. Murto- ja konvektiokalvojen avautumisen jälkeen paine-ero 

höyrystintornien paineentasauskaton yli tasoittuu ja murto- ja konvektiokalvojen virtaus 

kääntyy alaspäin (kuva 5.12). Annulaaritilan ja höyrystin- ja pääkiertopumpputilan välisten 

kaasuvirtausteiden avautumiskynnys ei ylity, joten kaasuvirtaus kiertää nyt IRWST-noodin 

kautta. Kuvan 5.14 mukaan ylimpien suojarakennusnoodien ja IRWST-noodin kaasukehän 

lämpötilaerot tasoittuvat pidemmällä aikavälillä. Suojarakennusmalliin muodostuu 

sulkeutuva virtausreitti annulaaritilanoodi - kupolinoodi - höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodi - IRWST-noodi -annulaaritilanoodi.  
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Kuva 5.11. Paineentasausjärjestelmien massavirrat kuuman haaran 2A-LOCA:n Apros-analyysissä. 

 

Kuva 5.12. Paineentasausjärjestelmien massavirrat paineistimen yhdyslinjan katkon Apros-analyysissä. 
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5.3 Paineistimen yhdyslinjan katko 

Apros-suojarakennuskoodin ja myös Olkiluoto 3 -laitosyksikön Apros-mallin 

validointitapaukset ovat suurimmaksi osaksi laskettu siten, että koetulokset ovat olleet 

etukäteen mallintajan tiedossa. Koodin ja sen käyttäjän todellista kykyä voidaan arvioida 

paremmin jos vertailukokeen mittausdataa ei ole käytettävissä laskentatilanteessa (Silde 

2016, 10). Niin kutsut sokkoanalyysit sopivat myös Alleleinin (2007, 71) mukaan avoimia 

analyysejä paremmin suojarakennuskoodien validointitarkoituksiin. Paineistimen 

yhdyslinjan katkon Apros-sokkoanalyysissä käytetään luvuissa 5.1 ja 5.2 esitettyjä 

suojarakennus- ja laitosmallien alkutiloja. Apros-mallinnus eroaa kuuman haaran 2A-LOCA 

tapauksesta ainoastaan alkutapahtuman ja nyt huomioitavan pääkiertopumppujen 

pysäytyssignaalin osilta.  

 

Kuuman haaran 2A-LOCA:n ja paineistimen yhdyslinjan katkon tuloksia vertaillaan 

taulukossa 5.4. Reaktoripikasulkusignaali laukeaa nyt kuuman haaran paineesta MIN1p 1,6 

sekunnin kuluttua alkutapahtumasta. Turbiinipikasulku seuraa reaktoripikasulkua 2,2 

sekunnin viiveellä. Hätäjäähdytys- ja osittainen jäähdytys -signaalit laukeavat molemmissa 

LOCA-analyysissä käytännössä samaan aikaan paineistimen paineen MIN3p-raja-arvosta. 

Primääripiirin paine laskee pienemmässä vuodossa hitaammin ja paineakkujen 

purkautumispaine saavutetaan noin 111 sekuntia myöhemmin kuin kuuman haaran 2A-

LOCA:ssa.  Myös korkeapaineinen ja matalapaineinen hätäjäähdytys viivästyvät kuuman 

haaran 2A-LOCA -analyysiin verrattuna, koska primäärin purkautuminen 

hätäjäähdytyspumppujen syöttöpaineeseen kestää kauemmin. 

 

Paineistimen yhdyslinja on poikkipinta-alaltaan suurin primääripiirin kuumiin haaroihin 

liittyvistä putkista, joten sen giljotiinikatko määritellään suuren vuodon onnettomuudeksi 

(LB-LOCA). Suuren, keskisuuren ja pienen vuodon onnettomuudet etenevät hitaammin, 

mutta samojen vaiheiden kautta kuin 2A-LOCA-tapaukset. Primääripiiri purkautuu 

hitaammin ja vuotokohdan entalpia pysyy korkeampana, minkä vuoksi suojarakennuksen 

paine- ja lämpötilahuiput ovat tasaisempia ja paine- ja lämpötilatasot laskevat hitaammin 

2A-LOCA-tapauksiin verrattuna. Attalin (2016, 8-9) kuvaus vastaa hyvin paineistimen 

yhdyslinjan katkon tuloksia, jotka esitetään kuvissa 5.13 - 5.16. 
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Kuva 5.13. Paineistin- ja ulospuhallussäiliötilanoodin paineen ja kelpoistusrajan vertailu paineistimen 

yhdyslinjan katkon Apros-analyysissä. 

 

Kuvan 5.14 mukaan paineistin- ja ulospuhallussäiliötilanoodin kaasukehän lämpötila 

hyppää tulistuneelle alueelle onnettomuuden alussa. Rudelinin (2016, 22) mukaan 

suojarakennuksessa voi esiintyä paikallisesti korkeita lämpötiloja ja tulistumista LOCA- ja 

höyrylinjan katko -tapausten ensimmäisten minuuttien aikana. Apros-suojarakennusmallissa 

vesi- ja höyryfaasin erottuminen vuotokohdassa lasketaan yhtälön 5 avulla niin, että höyryn 

ja veden ominaisentalpiat määräytyvät suojarakennusnoodin kokonaispaineen perusteella. 

Accarionin (34, 2005) mukaan suojarakennuksen kaasukehän tulistumista voidaan tutkia 

juuri kokonaispaineeseen perustuvan faasien erottumismallin avulla. 
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Kuva 5.14. Suojarakennusnoodien lämpötilojen ja kelpoistuskäyrän vertailu paineistimen yhdyslinjan katkon 

Apros-analyysissä. Lämpötilat on laskettu Aproksen lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioilla. Paineistin- ja 

ulospuhallussäiliötilanoodin kaasukehä tulistuu hetkellisesti onnettomuuden alussa. Analyysien 

hyväksymiskriteerinä käytetään kylläisen höyryn lämpötilaan perustuvaa kelpoistuskäyrää, joka ylitetään 

tulistumisen myötä. Kelpoistusrajan hetkellistä ylitystä käsitellään luvussa 6. 
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Kuva 5.15. Vuotovirtauksen veden ja höyryn entalpiat paineistimen ja kuuman haaran suunnista 

paineistimen yhdyslinjan katkon Apros-analyysissä. 
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Kuva 5.16. Vuotovirtauksen veden ja höyryn massavirrat paineistimen yhdyslinjan katkon Apros-

analyysissä. 

 

YVL-ohjeen B.3 luvun 6.1 kohdan 601 mukaan oletettujen onnettomuuksien analyyseissä 

tulee osoittaa, että laitos saadaan ensin hallittuun ja lopulta turvalliseen tilaan. Hallitussa 

tilassa reaktori on sammutettu ja sen jälkilämpö voidaan poistaa. Turvallisessa tilassa 

reaktori on lisäksi paineeton. (STUK 2013a, 11–13.) Lasketuissa kuuman haaran LOCA-

analyyseissä turvallinen tila saavutetaan ilman operaattorin toimia. Kylmän haaran katkoissa 

operaattorin tulee vaihtaa hätäjäähdytysvirtaus kylmästä haarasta kuumaan haaraan. LOCA-

tapauksien turvallisessa tilassa hätälisävesi- ja reaktorin jälkilämmönpoistojärjestelmä 

toimii hätäjäähdytysmoodissa. Reaktorin jälkilämpö poistetaan muodostamalla veden kierto 

primääripiirin ja IRWST-altaan välille. IRWST-altaasta jälkilämpö siirretään LHSI/RHR-

lämmönvaihtimien, välijäähdytyspiirin ja dieselvarmennettuun merivesijärjestelmän kautta 

mereen. (Sire 2017, 126.) 
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5.4 Höyrylinjan katko 

Analyysin alkutapahtuma on päähöyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko höyrystimen ja 

eristysventtiilin välissä suojarakennuksen sisällä. Ehjät höyrystimet purkautuvat 

suojarakennukseen päähöyrylinjojen jakotukin kautta aina eristysventtiilien sulkeutumiseen 

saakka. Vaurioitunut höyrystin purkautuu kunnes paine-ero suojarakennuksen ja 

höyrystimen sekundääripuolen välillä on tasoittunut. FSAR-analyysissä suojarakennuksen 

paineen ja lämpötilan maksimi saavutetaan vaurioituneen höyrystimen tyhjennyttyä. 

Vuotovirtaus ehtyy lopullisesti hätäsyöttöveden manuaalisen eristyksen jälkeen. (Jarrin, 

2010, 3.) 

5.4.1 Alkutila 

Apros-analyysissä käytetään kuumaan sammutustilaan ajettua laitosmallia OL3 Plant Model 

Hot Shutdown ol3_20171101. Laitosmallin alkutila viritetään FSAR-analyysin mukaiseksi, 

tarkoituksena on maksimoida massa- ja energiavirrat laitosmallista suojarakennusmalliin. 

Suojarakennusmalli kytketään laskentaan taulukossa 5.5 esitetyillä arvoilla. 

Suojarakennuksen lämpörakenteiden lämmönsiirto mallinnetaan lämmön- ja aineensiirron 

korrelaatioilla. Laitosmallin parametrien nimellisarvoja, FSAR-analyysin alkuarvoja ja 

Apros-laskennassa käytettyjä alkuarvoja vertaillaan taulukossa 5.5. 

 

Höyrystimien sekundääripuolien veden massa on suurimmillaan laitoksen kuumassa 

sammutustilassa, koska tällöin höyryn tuotto ja höyryn tilavuusosuus eli aukko-osuus ovat 

pienimmillään. FSAR-analyysissä höyrystimen pinnankorkeuden alkuarvossa otetaan myös 

huomioon stationääritilan maksimivirhe. (Rudelin 2016, 6.) Apros-mallissa laitoksen 

automaatio säätää höyrystimien pinnankorkeutta syöttövesilinjojen säätöventtiilien avulla. 

Pinnankorkeuden alkuarvo asetetaan MD650-diagrammin setpoint-moduuliin. 

Korkeapaine-esilämmittimiltä höyrystimille lähtevien syöttövesilinjojen yhteisen point-

moduulin lämpötilaksi asetetaan haluttu syöttöveden lämpötila ja moduuli poistetaan 

simuloinnista. Paineistimen paineelle ja pinnankorkeudelle käytetään samoja alkuarvoja 

kuin LOCA-tapauksille. 

 

FSAR-analyysissä primääripiirin keskimääräisenä lämpötilana käytetään konservatiivista 

arvoa, joka määrää sekundääripiirin paineen ja maksimoi yhdessä syöttöveden lämpötilan 
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kanssa höyrystimien energiasisällön (Rudelin 2016, 6). Apros-mallissa jäähdytteen 

keskimääräinen lämpötila säädetään haluttuun arvoon höyryn paineen avulla. Kuumaan 

sammutustilaan ajetussa Apros-mallissa höyrystimien tuottama höyry ohjataan 

lauhduttimeen yhden dumppausventtiilin kautta. Venttiilin device controller -moduuli 

poistetaan simuloinnista ja venttiiliä suljetaan käsin, kunnes haluttu primääripiirin 

keskimääräinen lämpötila on saavutettu. Venttiilin asennoksi saadaan 13 % ja vastaavaksi 

höyryn paineeksi 91,7 bar. 

 

Validointianalyysiä varten laskentaan valitaan ANSI-standardin mukaisen reaktorin 

jälkitehokäyrän sijasta käyttäjän määrittämä käyrä, joka tuottaa vakion, FSAR-analyysin 

mukaisen jälkitehon. Reaktorin jälkiteho vaikuttaa jäähdytteeseen ja höyrystimeen siirtyvän 

tehon kautta suojarakennukseen purkautuvaan energiaan (Jarrin 2010, 9). 

 

Taulukko 5.5. Laitosmallien alkutila höyrylinjan katko -analyyseissä (Rudelin 2017, 2 ja Rudelin 2016, 35). 

Nimellisarvot vastaavat kuumaa sammutustilaa lukuun ottamatta syöttöveden lämpötilaa, joka vastaa tehoajoa. 

Laitosmallin parametri 
Nimellisarvo ja 

maksimivirhe 
FSAR Apros 

Reaktorin nimellisteho (tehoajolla) [MW] 4300 4500 4300 

Suhteellinen reaktoriteho [%] 0 (jälkiteho) 2 (vakio) 2 (vakio) 

Primääripiirin paine [bar] 155 ± 2,5 157,5 157,5 

Paineistimen pinnankorkeus [m] 4,69 ± 0,66 42; 5,32 5,32 

Keskimääräinen pääkiertovirtaus piiriä kohti [kg/s] 5784 6068 5758 

Jäähdytteen keskimääräinen lämpötila [°C] 303,3 ± 2,5 305,8 305,8 

Höyryn paine [bar] 90 - 91,7 

Höyrystimien pinnankorkeus, kapea mittaus [m] 15,7 ± 0,35 16,01 16,01 

Syöttöveden lämpötila [°C] 230,2 (100 %) 235 235 

 

Apros-laitosmallin turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien raja-arvoihin tehdään FSAR-

analyysien edellyttämiä muutoksia. Taulukossa 5.5 esitetään tarkasteltavien järjestelmien 

raja-arvoja ja vertaillaan niitä laitosmallin arvoihin FSAR- ja Apros-analyyseissä.   

 

Pääkiertopumppujen pysäytyssignaali lisätään Apros-laitosmalliin. Se laukeaa jos 

suojarakennuksen absoluuttinen paine ylittää kynnyksen MAX2p. Reaktoripikasulkua 

suojarakennuksen suhteellisen paineen kynnysarvosta MAX1p ei mallinneta, koska 

laitosmalli on kuumassa sammutustilassa. Jarrinin (2010, 9) mukaan pääkiertopumput 
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lämmittävät primääripiiriä ja niiden sammuttaminen vähentää nopeasti primääripiirin ja 

sekundääripiirin välistä lämmönsiirtoa ja sitä kautta suojarakennukseen purkautuvaa 

energiaa. FSAR-analyysissä pääkiertopumput pysäytetään, kun höyrylinjan katkosta on 

kulunut minuutti.  

 

Päähöyrylinjojen eristysventtiilit sulkeutuvat normaalisti höyrystimen korkeasta 

painehäviöstä (Jarrin 2010, 5). Vuotavan höyrylinjan eristysventtiili vikaantuu ja pysyy auki 

koko transientin ajan, jolloin päähöyrylinjojen jakotukki tyhjenee suojarakennukseen 

(Rudelin, 2016, 5). Apros-analyysissä höyrylinjan katko mallinnetaan ensimmäisen 

pääkiertopiirin höyrystimeen liittyvässä höyrylinjassa. Yksittäisvika aiheutetaan poistamalla 

päähöyrylinjan eristysventtiilin device_controller_shut-moduuli simuloinnista. Ehjien 

päähöyrylinjojen eristysventtiilien sulkeutumista viivästetään taulukossa 5.6 esitetyillä 

arvoilla. 

 

Höyrylinjan katketessa primääripiiri jäähtyy ja paineistimen paine laskee. 

Hätäjäähdytyssignaali laukeaa paineistimen paineesta MIN3p. FSAR-analyysissä 

primääripiirin paine ei laske riittävän alas paineakkujen purkautumista tai matalapaineisten 

hätäjäähdytyspumppujen toimintaa varten, mutta korkeapaineinen hätäjäähdytys on 

mahdollista onnettomuuden aikana. (Jarrin 2010, 6.) 

 

Tehoajolla neljän höyrystimen korkean tehon syöttövesilinjojen eristysventtiilit ja 

säätöventtiilit sulkeutuvat reaktoripikasulun jälkeen. Matalan tehon syöttövesilinjan 

eristyssignaali laukeaa ja sulkee matalan tehon linjan ja yhteisen linjan eristysventtiilit 

vaurioituneesta höyrystimestä, jos sen painehäviö ylittää raja-arvon MAX2p. FSAR-

analyysissä syöttövesijärjestelmän matalan tehon eristystä viivästetään signaalin 

maksimivasteajalla ja instrumentoinnin sekä asetusarvojen epävarmuuksilla, jotka 

huomioidaan raja-arvossa. Vaurioituneen höyrystimen syöttövesivirtaus on transientin 

alussa jopa 240 % tehoajoa vastaavasta virtauksesta, josta se pienenee pikasulkusignaalin 

jälkeen 130 %:iin ja ehtyy matalan tehon linjan eristyksen jälkeen. Ehjien höyrystimien 

syöttövesivirtauksena on niin ikään käytetty konservatiivista vakioarvoa, höyrystimien 

pinnansäätö ei ole toiminnassa. (Jarrin 2010, 8, 12, 19.) 
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Kuumaan sammutustilaan ajetussa Apros-laitosmallissa erittäin matalan tehon 

syöttövesilinjat ovat aktiivisesti käytössä ja syöttövesivirtaus on hyvin pieni verrattuna 

FSAR-analyysin konservatiivisiin arvoihin. Höyrystimien massa- ja energiasisältö vaikuttaa 

merkittävästi suojarakennukseen purkautuvaan massa- ja energiavirtaan, joten 

suojarakennusmallin validointilaskennassa on perusteltua käyttää FSAR-analyysin mukaista 

syöttövesivirtausta. Apros-laitosmallissa syöttövesilinjojen viimeisiin pipe-moduuleihin 

kytketään function-moduulit, joihin liitekuvassa 3 esitetty syöttöveden reunaehto 

taulukoidaan ajan funktiona. Timer-moduuli kytketään välittämään simulointiaikaa 

function-moduuleihin. 

 

Taulukko 5.6. Turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien rajat höyrylinjan katkolle. 

Järjestelmä tai toiminto 

Raja-arvo 

ja 

epävarmuus 

FSAR Apros 

Pääkiertopumppujen pysäytys 

− suojarakennuksen paineesta MAX2p [bar] 

 

3 ± 0,2 

 

- 

 

3,2 

Päähöyrylinjojen eristysventtiilit 

− Sulkeutuminen höyrystimen painehäviöstä MAX1p 

gradientti [bar/min] 

asetusarvo [bar] 

maksimi absoluuttiarvo [bar] 

− Sulkeutuminen höyrystimen paineesta MIN1p [bar] 

 

 

-5 

-7 

75 ± 1,5 

50 ± 1,5 

 

 

-5 

-7 

73,5 

48,5 

 

 

-5 

-7 

73,5 

48,5 

Hätäsyöttövesijärjestelmä 

− Käynnistyminen höyrystimen pinnasta MIN2p WR [m] 

− Eristys höyrystimen pinnasta MAX1p WR [m] 

− Massavirta osajärjestelmää kohti [kg/s] 

− Lämpötila [°C] 

 

7,85 ± 0,92 

17,51 ± 0,37 

18,9 / 29,2 

10 / 50 

 

8,77 

17,88 

29,2 

50 

 

8,77 

17,88 

29,2 

50 

Hätäjäähdytys 

− Käynnistyminen paineistimen paineesta MIN3p [bar] 

− Massavirta [kg/s] 

− Lämpötila [°C] 

 

115 ± 5 

pprimääri 

15 / 42 

 

110 

pprimääri 

42 

 

110 

pprimääri 

IRWST 

Päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmä 

− Säätöventtiilien alkuarvo [%] 

− Avautumispaine (höyrystimen paine MAX1p) [bar] 

− Kapasiteetti 100 barin paineessa [t/h] 

 

40 

95,5 ± 1,5 

1150/1385 

 

40 

97 

1150 

 

40 

97 

- 

Osittainen jäähdytys (laukaisu SI-signaalista) 

− Lämpötilan muutosnopeus (gradientti) [°C/h] 

− Loppupaine [bar] 

 

-250 

60 

 

-250 

61,5 

 

-250 

60 

 

FSAR-analyysissä päähöyrylinjan kaksipäisen giljotiinikatkon oletetaan tapahtuvan 

höyrystimen ulostulossa, virtauksen rajoittimen ja päähöyrylinjan ulospuhallusjärjestelmän 

välissä (Jarrin 2010, 9). Kriittinen virtaus muodostuu höyrystimen virtauksen rajoittimen 

kohdalle, jolloin vuotoala jää huomattavasti höyrylinjan poikkipinta-alaa pienemmäksi (Sire 

2017, 212). Höyrystimien virtauksen rajoittimet on mallinnettu Apros-laitosmallissa pipe-
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moduuleilla. Päähöyrylinjan katkeaminen mallinnetaan virtauksen rajoittimesta lukien 

toiseen point-moduuliin, johon kytketään kaksi valve-moduulia. Ensimmäinen venttiili 

mallintaa virtausta höyrystimestä ja toinen virtausta päähöyrylinjojen jakotukin suunnasta. 

Kriittinen virtaus tarkistetaan valve-moduuleissa ja Moodyn yhtälön purkauskertoimena 

käytetään Aproksen oletusarvoa 0,75, vuoto mallinnetaan siis samalla tavalla kuin LOCA-

tilanteissakin. Vuotoventtiilien poikkipinta-ala mitoitetaan höyrylinjan mukaisesti. 

Päähöyrylinja läpäisee höyrystintornin paineentasauskaton, joten sen katkeaminen on 

mahdollista paineentasauskaton molemmilla puolilla. Apros-analyysissä vuotovirtaus 

suunnataan höyrystin- ja pääkiertopumpputilanoodiin. 

 

Apros-laskennan maksimiaika-askeleeksi asetetaan 0,01 sekuntia. Mallia simuloidaan aluksi 

viisi sekuntia stationääritilassa. Syöttöveden massavirran reunaehdon aktivoimiseksi 

syöttövesilinjojen höyrystimien puoleiset pipe ja point -moduulit poistetaan simuloinnista ja 

timer-moduuli sisällytetään simulointiin. Hätäsyöttövesilinjan höyrystimien puoleisiin pipe 

ja point -moduuleihin asetetaan massavirran ja lämpötilan reunaehto. Hätäsyöttöveden 

virtaus rikkoutuneeseen höyrystimeen käynnistetään FSAR-analyysin mukaisesti 

vuotoventtiilien avaushetkellä ja eristetään manuaalisesti 1800 sekunnin kuluttua vuodon 

alkamisesta (Jarrin 2010, 12). Simulointia jatketaan hätäsyöttöveden manuaalisen eristyksen 

jälkeen vielä 1000 sekuntia. Transientti simuloidaan liitteen 3 SCL-tiedostolla. 

5.4.2 Tulokset 

Taulukossa 5.7 vertaillaan FSAR- ja Apros-analyysien tapahtumia höyrylinjan katko -

analyyseissä. Päähöyrylinjojen eristyssignaali laukeaa Apros-analyysissä 7,6 sekuntia 

myöhemmin kuin FSAR-analyysissä, laukaisevana rajana on höyrystimen painehäviö. 

Ehjien höyrystimien päähöyrylinjojen eristysventtiilit sulkeutuvat viidessä sekunnissa 

eristyssignaalista, jonka jälkeen jakotukin suunnasta purkautuva virtaus ehtyy molemmissa 

analyyseissä (kuva 5.20). 

 

Liitekuvasta 4 nähdään, että höyrystimien sekundääripuolen veden massat kasvavat heti 

transientin alussa syöttövesivirtausreunaehdon vuoksi. Höyrystimien paineen pudotessa 

sekundääripiirin vesi kuohahtaa, jolloin höyrystimien pinnankorkeudet nousevat 

hetkellisesti. Apros-analyysissä vuotavan höyrystimen pinnankorkeuden MAX2p-rajan 
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ylitys laukaisee osittaisen jäähdytyksen. FSAR-analyysissä osittainen jäähdytys laukeaa 

paineistimen paineen MIN3p-rajan alituksesta 62 sekuntia myöhemmin. Osittaisessa 

jäähdytyksessä höyrystimien päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmän asetuspainetta 

lasketaan arvosta 95,5 bar arvoon 60 bar jäähtymisnopeutta 250 °C/h vastaavalla nopeudella 

(Rudelin 2017, 35). Päähöyrylinjojen ulospuhallusvirtaus ja höyrystimien paineen ramppi 

osittaisessa jäähdytyksessä nähdään liitekuvista 5 ja 6. 

 

Höyrystimen sekundääripuolen veden kuohahdus tuo vettä höyrynkuivaajaan, minkä vuoksi 

sen tehokkuus laskee ja veden ja höyryn seos pääsee virtaamaan suojarakennukseen. 

(Rudelin 2016, 7.) Kuvasta 5.19 nähdään, että Apros-analyysissä vuotovirtauksen entalpiat 

käyvät transientin alussa kylläisen höyryn entalpian alapuolella. Sekundääriveden 

kuohahduksen ja syöttöveden massavirtareunaehdon vaikutuksesta vuotokohdasta 

purkautuu höyryn ja veden seosta ensimmäisen 40 sekunnin aikana. Rudelinin (2016, 7) 

mukaan vuotovirtauksen vesifaasin huomioiminen johtaisi huomattavasti pienempään 

suojarakennuksen paineeseen ja lämpötilaan. FSAR-analyysissä oletetaankin, että 

vuotovirtaus on pelkkää höyryä. 

 

Vuotavan höyrystimen sekundääripuolen paineen ja kylläisen lämpötilan romahtaessa 

primääri- ja sekundääripiirien välinen lämpötilaero ja lämpöteho kasvavat, jolloin 

primääripiiri jäähtyy ja sen paine laskee. Liitekuvan 7 mukaan paineistimen paine laskee 

Apros-analyysissä hitaammin kuin FSAR-analyysissä, joten hätäjäähdytyssignaali ja 

korkeapaineisten hätäjäähdytyspumppujen syöttöpaine saavutetaan myöhemmin. Apros-

analyysissä paineistimen paineen ja pinnankorkeuden säädöt ovat toiminnassa. Kemikaalien 

ja tilavuuden säätöjärjestelmän virtaus hidastaa paineistimen paineen laskua ja pyrkii 

kompensoimaan primääriveden jäähtymisen vaikutuksen. FSAR-analyysissä paineistimen 

paineen ja pinnankorkeuden säätöjärjestelmiä ei mallinneta, koska ne eivät juuri vaikuta 

vuodon massa- ja energiavirtoihin (Jarrin 2010, 4). Paineistimen paineen käyttäytymistä 

voidaan selittää myös liitekuvalla 8, jonka mukaan vuotavan höyrystimen lämpöteho on 

Apros-analyysissä pienempi kuin FSAR-analyysissä. Höyrystimien erilainen mallinnus 

Apros- ja Manta-koodeissa voi aiheuttaa eroja höyrystimissä siirtyviin lämpötehoihin. 
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Taulukko 5.7. Höyrylinjan katko -analyysien tapahtumien vertailu. Apros-analyysissä syöttöveden massavirta 

annetaan reunaehtona, joten syöttövesilinjojen eristystä ei tarkastella. 

Tapahtuma FSAR [s] Apros [s] 

Laskenta alkaa  

Höyrylinjan katko 

Hätäsyöttövesi vaurioituneeseen höyrystimeen 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

5,0 

Sekoitusluukut auki suojarakennuksessa - 5,7 

Osittainen jäähdytys höyrystimen pinnasta MAX2p - 8,8 

Vaurioituneen höyrystimen painehäviö MAX1p 

− Päähöyrylinjojen eristyssignaali 

− Korkean tehon syöttövesilinjojen eristyssignaali 

 

0,8 

0,8 

 

13,4 

- 

Vaurioituneen höyrystimen painehäviö MAX2p 

− Matalan tehon syöttövesilinjojen eristyssignaali 
 

1,5 

 
- 

Päähöyrylinjojen eristysventtiilit suljettu ehjissä höyrystimissä  5,8 18,4 

Vaurioituneen höyrystimen matalan tehon syöttövesilinja eristetty 22,5 - 

Korkean tehon syöttövesilinjat (4) eristetty 27,0 - 

Vaurioituneen höyrystimen paine MIN4p 

− Hätäboorausjärjestelmän käynnistyssignaali 

 

- 

 

86,3 

Suojarakennuksen paine MAX2p 

− Pääkiertopumppujen pysäytys 

 

60,0 

 

89,0 

Paineistimen paine MIN3p 

− Hätäjäähdytyssignaali 

− Osittainen jäähdytys -signaali 

 

66,0 

66,0 

 

204,0 

204,0 

Keskipaineinen hätäjäähdytys alkaa 108,0 519,0 

Osittainen jäähdytys loppuu 522 541 

Vaurioitunut höyrystin on tyhjentynyt 

Suojarakennuksen painehuippu 

1140 

1140 

- 

1812 

Vaurioituneen höyrystimen hätäsyöttövesilinjan manuaalinen eristys 

Laskenta päättyy 

1800 

1800 

1805 

2800 

 

Kuvan 5.17 tuloksista nähdään, että suojarakennuksen paineet laskevat hätäsyöttöveden 

manuaalisen eristyksen jälkeen. Apros-analyysissä suojarakennuksen painehuippu 

saavutetaan 672 sekuntia FSAR-analyysiä myöhemmin. Eroa voidaan selittää 

suojarakennuksen vastapaineella. FSAR-analyysissä vuotovirtaus on laskettu käyttämällä 

suojarakennuksen vastapaineena 1 barin vakioarvoa. Apros-analyysissä suojarakennukseen 

kehittyy suurempi vastapaine, joka rajoittaa vuotovirtausta kriittisen virtauksen vaiheen 

jälkeen. Kuvan 5.20 ja liitekuvan 4 perusteella vuodon massavirta jää Apros-analyysissä 

pienemmäksi ja vaurioituneen höyrystimen tyhjentyminen on hitaampaa FSAR-analyysiin 

verrattuna. 
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Kuva 5.17. Pääkiertopumppu- ja höyrystintilanoodin paineiden ja kelpoistusrajan vertailu höyrylinjan katko -

analyyseissä.  

 

Kuvan 5.18 mukaan kupolinoodissa ja höyrystin- ja pääkiertopumpputilanoodissa vallitsee 

tulistuneet olosuhteet onnettomuuden alkuvaiheessa. Höyrystin- ja 

pääkiertopumpputilanoodin lämpötila ylittää hetkellisesti kelpoistusrajan. 

Suojarakennusmallin yläosan noodien, mukaan luettuna IRWST-noodi, ja alaosan välille 

muodostuu selkeä lämpötilaero pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Reaktorikuilu- ja 

leviämisaluenoodi ovat kumpikin kytketty ainoastaan yhteen noodiin, joten ne eivät voi 

kuulua suojarakennuksen kaasukehää sekoittaviin kiertopiireihin. Reaktoriallasnoodin ja 

paineistin- ja ulospuhallussäiliötilanoodin välinen virtaus on noodien suuren lämpötilaeron 

perusteella vähäistä. Lämpötilojen käyttäytymistä voidaan selittää pitkälti samalla tavalla 

kuin kuuman haaran 2A-LOCA:ssa, koska vuotovirtaus purkautuu molemmissa tapauksissa 

samaan suojarakennusnoodiin. 

1

2

3

4

5

6

1 10 100 1000 10000

P
a
in

e 
[b

a
r]

Aika [s]

Apros

Conpate

Kelpoistusraja



78 

 

 

 

Kuva 5.18. Suojarakennusnoodien lämpötilojen ja kelpoistuskäyrän vertailu höyrylinjan katko -analyysissä. 

Lämpötilat on laskettu Aproksen lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioilla. 

 

Kuva 5.19. Vuotovirtauksen entalpiat höyrystimen ja jakotukin suunnista höyrylinjan katko -analyyseissä. 
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Kuva 5.20. Vuotovirtauksen massavirrat höyrystimen ja jakotukin suunnista höyrylinjan katko -analyyseissä. 

 

Kuvien 5.8 ja 5.9 mukaan IRWST-altaan pinnankorkeus ja lämpötila nousevat höyrylinjan 

katkossa huomattavasti hitaammin kuin LOCA-analyyseissä. Höyrylinjan katkossa 

vuotovirtaus on höyryfaasissa lukuun ottamatta kuohahdusvettä onnettomuuden alussa. 

LOCA-tapauksissa suurin osa vuotovirtauksesta on sen sijaan vesifaasissa. Kuvan 5.7 

mukaan pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna suojarakennusmallin lämpörakenteisiin 

sitoutuu enemmän lämpöenergiaa höyrylinjan katkossa kuin LOCA-tapauksissa, pitkälti 

vuotovirtauksen höyryfaasin vuoksi. Kuvan 5.10 tuloksista nähdään, että IRWST-altaan 

veden boorihappopitoisuus laimenee höyrylinjan katkossa; vuotovirtauksen vesihän ei 

sisällä boorihappoa. 

 

Höyrylinjan katkon hallitun tilan edellytykset täyttyvät Apros-analyysissä: sydän pysyy 

alikriittisenä, reaktorin jälkilämpö voidaan poistaa ehjien höyrystimien kautta joko 

normaalin syöttöveden tai hätäsyöttöveden ja päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmän 

avulla, primäärijäähdytteen määrää pysyy vakaana ja suojarakennuksen paine ja lämpötila 

pysyvät sallituissa rajoissa. Operaattorin toimet hallitun tilan saavuttamiseksi sallitaan 

harkinta-ajan jälkeen. Höyrylinjan katkossa hätäsyöttövesi eristetäänkin manuaalisesti 30 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

M
a
ss

a
v
ir

ta
 [

k
g
/s

]

Aika [s]

Höyrystimestä, Apros

Jakotukista, Apros

Höyrystimestä, Manta

Jakotukista, Manta



80 

 

 

minuutin kuluttua onnettomuuden alusta suojarakennuksen paineen kasvun pysäyttämiseksi. 

(Sire 2017, 120, 151.) 

 

Höyrylinjan katkoa ei simuloida turvalliseen tilaan asti. Turvallisen sammutustilan 

saavuttaminen edellyttäisi hätäsyöttöveden manuaalisen eristyksen lisäksi vielä muita 

operaattorin toimia. Primääripiiri olisi jäähdytettävä alle 180 °C lämpötilaan ja alle 30 bar 

paineeseen, jotta hätälisävesi- ja reaktorin jälkilämmönpoistojärjestelmä voitaisiin kytkeä 

jälkilämmönpoistomoodiin. Käytännössä primääripiiriä jäähdytettäisiin turbiinin 

ohitushöyry- tai ulospuhallusjärjestelmän kautta ja painetta laskettaisiin paineistimen 

ruiskutuksen, apuruiskutuksen tai paineistimen varoventtiilin avulla. Primäärivesi 

boorattaisiin lämpötilan laskua vastaavasti joko CVCS-järjestelmällä tai tarvittaessa 

hätäboorausjärjestelmällä. (Sire 2017, 120.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

6 TULOSTEN ARVIOINTI JA SUOJARAKENNUSMALLIN 

KEHITYSKOHTEET 

Suojarakennuksen paineen hyväksymiskriteerit täyttyvät kaikissa Apros-analyyseissä.  

Höyrylinjan katkon Apros-analyysissä höyrystin- ja pääkiertopumpputilan lämpötila ylittää 

sähkö- ja automaatiokomponenttien kelpoistuskäyrän. Kuvan 5.18 mukaan ylitys kestää 

noin 40 sekunnin ajan ja on maksimissaan 3 °C suuruinen. Kuuman haaran 2A-LOCA:n 

Apros-analyysissä suojarakennusnoodien lämpötilat jäävät selkeästi kelpoistusrajan 

alapuolelle. FSAR-analyyseissä tarkastellaan pääasiassa höyryn osapainetta vastaavaa 

suojarakennuksen kaasukehän kylläistä lämpötilaa, joka pysyy kelpoistuskäyrän alapuolella 

molemmissa analyyseissä (Rudelin 2016, 76). Kansainvälisen, myös OL3-laitosyksiköllä 

sovelletun standardin CEI/IEC 60780 mukaan sähkö- ja automaatiolaitteiden 

suojarakennusolosuhdekelpoistuksessa ei huomioida hetkellistä suojarakennuksen 

kaasukehän tulistumista. 

 

Paineistimen yhdyslinjan katkon Apros-analyysissä paineistin- ja 

ulospuhallussäiliötilanoodin lämpötila pysyy kelpoistuskäyrän yläpuolella noin 40 sekunnin 

ajan ja ylitys on maksimissaan 25,5 °C suuruinen. Lämpötilahuippu on korkeampi kuin 

höyrylinjan katkossa, mitä voidaan perustella sillä, että noodin tilavuus ja lämpörakenteiden 

lämmönsiirtopinta-ala ovat paineistin- ja ulospuhallussäiliötilassa huomattavasti pienempiä 

kuin höyrystin- ja pääkiertopumpputilassa. 

 

Suojarakennuksen kaasukehä tulistuu hetkellisesti sekä kuuman haaran 2A-LOCA:n että 

höyrylinjan katkon FSAR-analyyseissä. Rudelinin (2016, 26) mukaan suojarakennuksen 

kaasukehä voi tulistua paikallisesti putkikatkotapausten alussa, kun suojarakennukseen 

purkautuu suuri määrä tulistunutta höyryä. Tästä huolimatta suojarakennuksen teräksen ja 

kaasukehän välille ei välttämättä ehdi muodostua termistä tasapainoa. FSAR-analyyseissä 

onkin tehty lisätarkasteluja, joissa hetkellinen tulistuminen otetaan huomioon osoittamalla, 

ettei pienenimmän termisen inertian omaavan komponentin pintalämpötila ylitä 

kelpoistuskäyrää. Apros-suojarakennusmallilla voidaan tehdä vastaavia tarkasteluja. 

Tulistuneet olosuhteet primääripiirin laitetiloissa on sitä paitsi huomioitu sijoittamalla kaikki 

mahdollinen laitteisto joko putkien eristevaipan sisäpuolelle tai tiloihin, joissa tulistumista 

ei esiinny. 
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Paine- ja lämpötilahuiput jäävät kuuman haaran 2A-LOCA:ssa ja höyrylinjan katkossa 

FSAR-analyysien tuloksia pienemmiksi. Kuuman haaran 2A-LOCA:n Apros-analyysissä 

lämpörakenteisiin siirtyy enemmän lämpöenergiaa kuin FSAR-analyysissä. 

Lämpörakenteiden lämmönsiirto lasketaan FSAR-analyyseissä Tagami- ja Uchida-

korrelaatioilla, siinä missä Apros-analyyseissä käytetään lämmön- ja aineensiirron 

analogiaa. Myös Aproksessa on mahdollista valita laskentaan Uchida-korrelaatio, tosin 

suojarakennuskoodin manuaalin mukaan Uchida-korrelaatiota ei ole validoitu Aproksen 

uusissa versioissa, ei myöskään nyt käytetyssä versiossa 6.07 (Silde ja Ylijoki 2016, 62).  

 

Apros-mallin alkutilat eivät vastanneet kaikilta osin FSAR-analyysejä. Suojarakennuksen 

maksimipaineen ja lämpötilan FSAR-analyysit on laskettu korotetulla, 4500 MW:n 

nimellisellä reaktoriteholla. Apros-analyyseissä käytettiin todellista, 4300 MW:n nimellistä 

reaktoritehoa, jolle Apros-laitosmalli on jo valmiiksi viritetty. Näin vältyttiin muokkaamasta 

laitosmallia tilaan, jossa sen toimintaa ei ole tutkittu. Kaikki aiemmat Apros-mallin 

validointitapaukset on laskettu 4300 MW:n nimellisteholla. Sitä paitsi LOCA-tapauksien 

alkuvaiheita hallitsee primääripiirin entalpia, reaktori- tai jälkilämpöteho vaikuttavat massa- 

ja energiapurkaukseen vasta onnettomuuden myöhemmässä vaiheessa. LOCA-analyyseissä 

ei myöskään huomioitu primääriveden keskimääräisen lämpötilan epävarmuutta, mikä olisi 

edellyttänyt höyryn paineen manuaalista säätöä tehoajolla. FSAR- ja Apros-analyysien 

ulospuhallusvirtauksissa tai entalpioissa ei havaittu mainittavia eroja näistä 

yksinkertaistuksista huolimatta. Suojarakennuksen paine- ja lämpötilahuippujen erot 

näyttävät aiheutuvan ennen kaikkea eri lämmön- ja aineensiirtokorrelaatioista. Tarkempien 

vertailujen tekemiseksi FSAR-analyyseistä tulisi saada numeerista dataa, nyt 

vertailukuvaajat on piirretty paperilta mitatuista pisteistä. Tässä luvussa käsitellään 

myöhemmin epävarmuusanalyysiä, jolla voidaan tutkia tarkemmin lähtöarvojen 

epävarmuuksien vaikutusta tuloksiin. 

 

Suojarakennuksen putkistojen ja laitteiden terästä ei ole huomioitu lämpönieluna Apros-

mallissa. Oletus on suojarakennuksen onnettomuustilanteiden paine- ja lämpötilakuormien 

kannalta konservatiivinen. Jotta suojarakennusmallia voitaisiin hyödyntää myös 

polttoaineen suojakuoren lämpötilahuipun ja sydänvaurion laajuuden analyyseissä, malliin 
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tulee lisätä suunnitteludokumentaation mukaiset putkistoja ja laitteita mallintavat 

lämpörakenteet. Primääripiirin ja höyrystimien rakenteita ei ole kuvattu laitosmallissa pipe 

with heat structure -moduuleilla, joita voitaisiin suoraan hyödyntää suojarakennusmallin 

lämpörakenteina. 

 

Suojarakennusmallin kaikkiin noodeihin kytkettiin vesialtaat. Suojarakennuksen eri tiloihin 

kertyvän veden määrää ei voida arvioida luotettavasti nykyisellä karkealla noodijaolla. 

Mallia voitaisiinkin yksinkertaistaa siten, että vain IRWST-noodiin kytkettäisiin vesiallas. 

Lämpörakenteiden pinnoille muodostunut lauhdefilmi, ulospuhalluksessa erottunut vesifaasi 

ja sumupisarat siirrettäisiin suojarakennusnoodeista DRAIN_WATER_SUMP-kytkentöjen 

avulla suoraan IRWST-altaaseen. Veden kertymisen mallintaminen tulee keskeiseksi 

esimerkiksi hätäjäähdytyspumppujen imukorkeustarkasteluissa, jolloin mallinnustapaa on 

syytä pohtia tarkemmin. 

 

Suojarakennusmallin validointianalyysejä laskettaessa heräsi kysymyksiä reunaehtojen 

sivuvaikutuksista mallin toimintaan. Esimerkiksi höyrylinjan katkon konservatiivisen 

syöttöveden massavirtareunaehdon vuoksi menetettiin tiedot syöttövesijärjestelmän 

toiminnasta onnettomuuden aikana. Luukan (2012, 3) mukaan transientteihin voi liittyä 

monimutkaisia ilmiöitä, joiden vuoksi konservatiivisuuden arviointi voi olla vaikeaa ja 

realistiset oletukset voivatkin johtaa rajoittavampaan tapaukseen kuin konservatiivisina 

pidetyt alkuarvot. Tavallisesti deterministisiä turvallisuusanalyysejä on laskettu 

konservatiivisilla alkuarvoilla. Pessimistisillä oletuksilla huomioidaan sekä 

systeemikoodien laskentamalleihin että alkuarvoihin liittyvät epävarmuudet, joita seuraa 

laitteiden ja rakenteiden mittaus- ja valmistustarkkuudesta, aineominaisuuksista, lämmön- 

ja aineensiirtomalleista ja koodin käyttäjän valinnoista ja oletuksista. (Luukka 2012, 3.)  

 

YVL-ohjeessa B.3 (STUK 2013a, 5) säädetään deterministisissä turvallisuusanalyyseissä 

käytettävistä menetelmistä seuraavaa: "Laitoksen käyttäytymistä koskevissa analyyseissä on 

käytettävä vaihtoehtoisesti joko konservatiivista analyysimenetelmää täydennettynä 

herkkyystarkasteluilla tai parhaan arvion menetelmää täydennettynä epävarmuusanalyysillä. 

Käytettäessä parhaan arvion menetelmää on sen yhteydessä esitettävä tilastomatemaattisesti 

perusteltavissa oleva epävarmuusanalyysi." IAEA:n turvallisuusstandardien (2001, 84) 
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mukaan konservatiivisessa menetelmässä mallin alkuarvoja varioidaan järjestelmällisesti 

herkkyystarkastelujen avulla. Tarkoituksena on tunnistaa laskettavan analyysin kannalta 

keskeiset muuttujat ja osoittaa, että tietty, joskin realistinen valinta alkuarvoissa ei johda 

äkillisiin muutoksiin analyysin tuloksissa.  Epävarmuusanalyysi merkitsee determinististen 

turvallisuusanalyysien yhteydessä sitä, että tutkitaan laitoksen alkutilan, laskentamallien ja 

ilmiöiden tilastollisten yhdistelmien vaikutusta analyysituloksiin. 

 

Safir 2014 -tutkimusohjelman BEPUE-projektissa (application of best estimate plus 

uncertainty evaluation method) tutkittiin epävarmuusanalyysimenetelmien soveltumista 

Apros-laskentaan. Esimerkkinä laskettiin kylmän haaran giljotiinikatkon 

epävarmuusanalyysi. Projektissa käytettiin Aproksen Testing Station -ohjelman pohjalle 

kehitettyä työkalua, jonka avulla voitiin laskea analyysien alkuarvot 

todennäköisyysjakaumista, ajaa simuloinnit ja tehdä herkkyystarkastelu. 

Epävarmuusanalyysissä käytetiin GRS:n (German Institute for Reactor Safety) kehittämää 

epävarmuusanalyysimenetelmää. (Luukka 2012.) 

 

GRS:n epävarmuusanalyysimenetelmässä ajetaan useita simulointikierroksia, joiden 

lähtöarvot näytteistetään mallin parametrien todennäköisyysjakaumista. Jokaisella 

simulointikierroksella varioidaan samanaikaisesti kaikkia epävarmuutta sisältäviä 

parametreja. Laskentakierroksien määrä ei riipu varioitavien parametrien määrästä, joten 

menetelmä on laskenta-ajan kannalta edullinen. (Glaeser 2008, 2.) Aproksella ja GRS:n 

epävarmuusanalyysimenetelmällä on tutkittu myös VVER-440-laitoksen kylmän haaran 

LBLOCA-tapausta. Epävarmuusanalyysin simulointeihin tarvittavat Aproksen ajotiedostot 

ja tulosten käsittely on tehty Python-skriptillä. Analyyseissä tarkasteltiin polttoaineen 

suojakuoren lämpötilaa ja suojarakennuksen painetta. (Csige 2017.) 

 

Diplomityön aikana tutkittiin alustavasti Aproksen SCL-koodin ja Matlabin soveltamista 

parhaan arvion ja epävarmuusanalyysin menetelmään suojarakennusanalyysien osalta. 

Validointianalyysien laskennan ohessa valmisteltiin laskentakoodit ja selvitettiin varioitavat 

parametrit jakaumineen ja epävarmuuksineen. Matlab-koodilla muodostetaan näytteet 

suojarakennusmallin parametrien todennäköisyysjakaumista ja käsitellään tulokset 

simulointikierroksilla kirjoitetuista datatiedostoista. SCL-koodilla taas asetetaan mallin 
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parametrien arvot, ajetaan simuloinnit ja tallennetaan simulointikierroksien data. 

Epävarmuusanalyysi voidaan laskea aluksi pelkällä suojarakennusmallilla ja 

ulospuhallusreunaehdolla, jolloin laskenta-aika jää kytkettyä laskentaa pienemmäksi. 

Suojarakennusmalli on luonteva lähtökohta parhaan arvion ja epävarmuusanalyysin 

menetelmän tutkimiselle, sillä malli on varsin yksinkertainen ja nopea ajaa stationääritilaan 

simulointikierroksien välillä. Aihetta tutkitaan tulevassa OL3-laitosyksikön Apros-mallin 

kehitystyössä. 
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7 YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena oli rakentaa Olkiluoto 3 −laitosyksikölle Apros-suojarakennusmalli 

ja validoida se kolmea luvitusanalyysiä vastaan. Lähtökohtana työlle oli Apros-laitosmallin 

täydentäminen suojarakennusmallilla. Mallinnustyön ohessa tuotettiin kirjallisuuskatsaus 

Apros-suojarakennuskoodin kehityksestä, LOCA-analyyseistä ja analyyseihin liittyvistä 

viranomaisvaatimuksista. Lisäksi perehdyttiin niihin Apros-suojarakennuskoodin 

laskentamalleihin, jotka ovat keskeisiä suuren kuivasuojarakennuksen mallintamisessa. 

 

Suojarakennuksen suuret yhtenäiset tilavuudet mallinnettiin varsin yksinkertaisella 

kahdeksan noodin jaolla. Suojarakennusnoodien kaasukehien ja lämpörakenteiden välinen 

lämmönsiirto mallinnettiin lämmön- ja aineensiirron analogian avulla. Suojarakennusmallin 

validointitapaukset, kuuman haaran 2A-LOCA, paineistimen yhdyslinjan katko ja 

höyrylinjan katko simuloitiin kytkemällä suojarakennusmalli laitosmalliin sekä 

vuotokohdasta että IRWST-altaasta. Validointitapauksissa tarkasteltiin suojarakennusmaliin 

ja laitosmallin toimintaa yhtenä kokonaisuutena.  

 

Apros-mallien alkutilat pyrittiin asettamaan mahdollisimman tarkasti luvitusanalyysien 

mukaisiksi. Tosin kaikkia oletuksia, kuten reaktorin nimellistehon korotusta ei katsottu 

tarpeelliseksi ottaa huomioon Apros-analyyseissä. Lisäksi tulee huomata, että nyt rakennettu 

suojarakennusmalli on huomattavasti luvitusanalyyseissä käytettyä yksitilavuusmallia 

monimutkaisempi. Apros-analyysien ja luvitusanalyysien tulokset vastasivat kaiken 

kaikkiaan hyvin toisiaan, joten laadittu suojarakennusmalli täyttää työn tavoitteen ja 

muodostaa hyvän pohjan jatkokehitykselle. Tulosten selkeimmäksi eroksi nousi Apros-

analyysien johdonmukaisesti pienempi suojarakennuksen paine, mikä on perusteltavissa 

lämpörakenteiden mallinnuksen eroilla. 

 

Suojarakennusmallin selkeäksi jatkokehityskohteeksi nousee ruiskutuksen mallintaminen ja 

validointi DEC-tapausta vastaan. Myös suojarakennusmallin alkuarvoihin ja 

laskentamalleihin liittyviä epävarmuuksia voidaan tutkia tilastollisella 

epävarmuusanalyysillä, mikä avaa ovia FSAR-metodiikan tulevalle kehittämiselle. 
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Liite I,1 

 

 

Liite 1. Suojarakennusmallin SCL-muokkaustiedosto validointianalyysejä 

varten 

noodit = alistR "CN1_NODE" 

rakenteet = alistR "HEAT_STRUCTURE_X" 

rakenne_noodit = alistR "HS_NODE" 

 

//Noodien paine, lämpötila ja suhteellinen kosteus 

map(\module -> amodi module "CN1_PRESSURE" 1.1E5)(noodit) 

map(\module -> amodi module "CN1_TEMPERATURE" 315)(noodit) 

map(\module -> amodi module "CN1_HUMIDITY" 0.2)(noodit) 

 

//Lämpörakenteiden lämmönsiirtokorrelaatiot, 1 = Uchida, 4 = lämmön- ja aineensirron 

//korrelaatiot 

map(\module -> amodi module "HSX_GAS_HT_OPT_1" 1)(rakenteet) 

map(\module -> amodi module "HSX_GAS_HT_OPT_2" 1)(rakenteet) 

map(\module -> amodi module "HSX_MASS_TRANS_FACTOR_1" 0.92)(rakenteet) 

map(\module -> amodi module "HSX_MASS_TRANS_FACTOR_2" 0.92)(rakenteet) 

 

//Lämpörakenteiden lämpötila 

map(\module -> amodi module "HSN_TEMPERATURE" 42)(rakenne_noodit) 

 

//Suojarakennuksen vapaa tilavuus, konservatiivisuus huomioidaan kupolinoodissa 

amodi "DOME" "CN1_VOLUME_TABLE(5)" [51.21,28940.04] 

 

//IRWST:n veden massa ja lämpötila 

amodi "IRWST_SUMP" "CNS_SUMP_WATER_MASS" 1449493 

amodi "IRWST_SUMP" "CNS_SUMP_MEAN_TEMP" 315.15 

 

//Lasketaan suojarakennuksen kokonaistilavuus 

sum(map(\module -> agetV module "CN1_VOLUME" :: Double)(noodit)) 
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Liite 2. Kuuman haaran 2A-LOCA -analyysin SCL-ajotiedosto 

//2A LOCA ajotiedosto (1005 s) 

aloadIC "Initial Condition"  

consoleCommand currentModel "io open MONITILAVUUS_IO" 

 

//Simuloidaan mallia 5 sekuntia stationääritilassa 

step 5 

//2A-vuodon valmistelu 

amodi "JEC20BR030" "PI12_CONNECT_POINT_1" "NULL" 

amodi "JEC20BR030" "PI12_CONNECT_POINT_1" "JEC_PO03" 

ainclude "JEC_PO03" 

 

//Syöttövettä ei ole käytettävissä, simuloidaan syöttövesipumppujen vikaantuminen 

amodi "LAC14AP002" "PU11_MALFUNCTION" "1"  

amodi "LAC14AP001" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC13AP002" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC13AP001" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC12AP002" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC12AP001" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC11AP002" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

amodi "LAC11AP001" "PU11_MALFUNCTION" "1" 

 

//Avataan vuotoventtiilit 

amodi "BV02" "VA11_POSITION" "1" 

amodi "BV01" "VA11_POSITION" "1" 

amodi "BV02" "VA11_POSITION_SET_POINT" "1" 

amodi "BV01" "VA11_POSITION_SET_POINT" "1" 

 

//Simuloidaan 1000 sekuntia 

step 1000 

consoleCommand currentModel "io close MONITILAVUUS_IO"
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Liite 3. Höyrylinjan katko -analyysin SCL-ajotiedosto 

//Höyrylinjan katkon ajotiedosto, 3805 sekuntia 

aloadIC "Initial Condition"  

consoleCommand currentModel "io open MONITILAVUUS_IO" 

 

//Simuloidaan mallia 5 sekuntia stationääritilassa 

step 5 

 

//Vuodon valmistelu 

amodi "LBA10BR001_2" "PI12_CONNECT_POINT_1" "NULL" 

amodi "LBA10BR001_2" "PI12_CONNECT_POINT_1" "LBA_PO09" 

ainclude "LBA_PO09" 

 

//Syöttöveden lämpötila 

aexclude "LAB60PO120" 

aexclude "LAB70PO120" 

aexclude "LAB80PO120" 

aexclude "LAB90PO120" 

 

//amodi "LAB60PO120" "PO11_TEMPERATURE" "235" 

//amodi "LAB70PO120" "PO11_TEMPERATURE" "235" 

//amodi "LAB80PO120" "PO11_TEMPERATURE" "235" 

//amodi "LAB90PO120" "PO11_TEMPERATURE" "235" 

 

//Syöttöveden massavirtareunaehto, laitosmalliin on lisätty valmiiksi timer-moduuli: 

aexclude "LAB60BR005" 

aexclude "LAB70BR005" 

aexclude "LAB80BR005" 

aexclude "LAB90BR005" 

ainclude "LAB3_TIMER" 

 

//Hätäsyöttövesi rikkoutuneeseen höyrystimeen 
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aexclude "LAR11BR006" 

aexclude "LAR11PO190" 

amodi "LAR11BR006" "PI12_LIQ_MASS_FLOW" "29.44" 

amodi "LAR11PO190" "PO11_TEMPERATURE" "50" 

 

//Suljetaan manuaaliseen höyryn paineen säätöön käytetty dumppausventtiili 

amodi "MAN11AA051" "VA12_POSITION" "0" 

 

//Avataan vuotoventtiilit 

amodi "BV02" "VA11_POSITION" "1" 

amodi "BV01" "VA11_POSITION" "1" 

amodi "BV02" "VA11_POSITION_SET_POINT" "1" 

amodi "BV01" "VA11_POSITION_SET_POINT" "1" 

 

//Simuloidaan 1800 sekuntia, suljetaan hätäsyöttövesi ja simuloidaan vielä 2000 sekuntia 

step 1800 

amodi "LAR11BR006" "PI12_LIQ_MASS_FLOW" "0" 

step 2000 

 

consoleCommand currentModel "io close MONITILAVUUS_IO" 
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Liite 4. Analyysitulosten kuvaajia 

 

Liitekuva 1. Primääripiirin veden massa ajan funktiona kuuman haaran 2A-LOCA -analyyseissä. 
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Liitekuva 2. Primääri- ja sekundääripiirin paine ajan funktiona kuuman haaran 2A-LOCA -analyyseissä. 

 

 

Liitekuva 3. Syöttövesivirtauksen reunaehto höyrylinjan katko -analyyseissä. 
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Liitekuva 4. Höyrystimien veden massat höyrylinjan katko -analyyseissä. 

 

Liitekuva 5. Päähöyrylinjojen ulospuhallusjärjestelmän virtaus höyrylinjan katko -analyyseissä. 
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Liitekuva 6. Höyrystimien paineet höyrylinjan katko -analyyseissä. 

 

Liitekuva 7. Paineistimen paine höyrylinjan katko -analyyseissä. 
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Liitekuva 8. Höyrystimissä siirtyvä lämpöteho höyrylinjan katko -analyyseissä. 
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